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 (قواعد نحوية ) االسم                       
 :  ما دل على :  االسم ( أ)
 .      أحمد  –محمد  –سلمى  -عمر :  إنسان -1
 .قرد  –فيل  -أسد  -كلب :  حيوان -2
 .               نخلة  –زهرة  –شجرة  -وردة :  نبات -3
 .مدرسة  –باب  -كتاب  -قلم :  جماد -4
 .              شجاع  –بارد  –سريع  -جميل :  صفة -5
 .حديقة -مدرسة  –القاهرة  -مصر :  مكان -6
 (      حرف عطف)       (                  حرف جر ) :    مثل  الحرف( ب)
 ( أو  -ثم  -فـ  -و )   (  لـ  -كـ  -بـ  –عن  –إلى  –من  –على  –في ) 
 ( أمر    –مضارع  –ماضي )   : يدل على حدث في زمن معين  :الفعل ( ج)

 (                      اْذَهْب    -َيْذَهُب    -َذَهَب  )                                                 
 صنف الكلمات إلى )   اسم  -  فعل - حرف  ( 

ِفي   –َذَهَب      -َأَسُد      -ِإَلى     -اْلَوَلُد                   
ِمْصُر      –َعَلى    -   اقرأ    -َيْزَرُع                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 ميز الكلمة المختلفة : 

. شجرة    -كتاب     - ذهب  -كتاب  (   1)  
.الفيل   -في        -النمر   -األسد  (  2)  

 اسم  فعل حرف
- ......................................  - ......................................  - ......................................  

- ......................................  - ......................................  - ......................................  

- ......................................  - ......................................  - ......................................  
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 (قواعد نحوية )   الفعل                                

 ما دل على حدث في زمن معين   :الفعل   
 :أنواع الفعل 
  (انتهى  )       ما دل على حدث في الماضي  :فعل ماضي -1

 ( قرَأ    -كتَب    -جلَس    -ذهَب  )              
 (مستمر )      ما دل على حدث مازال مستمر: فعل مضارع -2

 (يقرُأ    -يكتُب    -يجلُس    -يذهُب  )              
 أنيت  (تـ  -يـ   -نـ  –أ ) : حروف يبدأ بها الفعل المضارع        

   (طلب شيء ) . طلوب حدوثهما دل على حدث م:  فعل أمر -3
 (اقرْأ    -اكتْب    -اجلْس    -اذهْب  )                 

 حدد زمن كل فعل :  ) ماضي – مضارع – أمر (
(   ...............................)    َيْقَرُأ    -   (      ..............................)َذَهَب       -    
(   ................................)      اكتبْ  -(        ...............................)َيْدُخُل       -    

 حدد نوع الفعل : )  ماضي –  مضارع –  أمر ( 
 1- ذهبَ  هاني في رحلة مدرسية.     ) .....................................................  (
 2- يا باسم،  اقرْأ الدرس .            ) .....................................................  (
 3- يجلُس  التلميذ في الفصل.         ) .....................................................  (
 4- اقرأْ  بصوت مرتفع .               ) .....................................................  (
 5- َأقرأُ  بصوت مرتفع .               ) .....................................................  ( 

 :أكمل الجملتين بما هو مطلوب بين القوسين 
 (فعل مضارع .        ) الصياد من النوم مبكًرا  ................................. -1   
 (فعل ماضي .                 ) التلميذ الدرس  .................................. -2    
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 (قواعد نحوية )   الحرف                                       
 .ما ليس له معنى إال مع غيره :  الحرف

   حروف الجر:
(لـ   -كـ    -بـ    -َعن    -ِإَلى   -ِفي   -على   -ِمن )     

 ضع دائرة حول حرف الجر في كل جملة:
.رجع التالميذ من الرحلة سعداء  -1  
. يكتب التلميذ بالقلم  -2  

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
(  عن   -في    -على  .  ) الوطن  ................................ يدافع الجندي   -1  
(عن   -في    -  على.  ) صديقي  ............................................  سلمت   -2  
(عن   -إلى   -على  .  ) المدرسة   ................................ ذهب التلميذ  -3  

 ضع خطا تحت الكلمة المناسبة :
.اْلَمْدَرَسِة (   َفي   -ِإَلى )  َذَهَب َباِسُم صباًحا   -1  
   .اْلَحِديَقِة  (   َفي   -ِإَلى  ) َرَأى َباِسُم َوْرَدًة      -2
.اْلَماِء   (    َفي   -ِإَلى  ) َيِعيُش السََّمُك        -3  

  حروف العطف:  1- ) و (: للمشاركة في شيء بال ترتيب ) معا (
 .للترتيب مع السرعة(: فـ )  -2                    
 .للترتيب مع التراخي(: ثم )  -3                    
 .لتخيرل(: أو )  -4                    

  ( أو  -و   -فـ   –ثم ) أكمل بحرف عطف  
  .يركب الناس سريعا ................... يتوقف مترو األنفاق  -1
 . فصل الخريف........................ يأتي فصل الصيف  -2
 . أوالده إلى شاطئ النهر مبكرا .................. ذهب الصياد  -3
 .مهندًسا ..................أحب أن أكون طبيًبا : قال باسم للمعلم -4

 (مع بعض )   و

 (  ورا بعض بسرعة  )فـ  

 (ورا بعض بمدة طويلة ) ثم  

 (اختار ده أو ده ) أو  
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 اقرأ
 

 جمع مثنى مفرد النوع
 هذا اسم إشارة

 هذه
 (غير العاقل)هذه 

 هذان
 هاتان
 هاتان

 هؤالء
 هؤالء
 هذه

 ضمير
 غائب 

 هو
 هي

 هما
 هما

 هم
 هن

ضمير 
 مخاطب

 أنتَ 
 أنتِ 

 أنتما
 أنتما

 أنتم
 أنتن

 نحن نحن أنا ضمير متكلم
 اسم 
 موصول

 الذي
 التي

 ناللذا
 اللتان

 الذين
 الالتي

الضمير 
 المتصل

 كتابه(  ــه ) 
 وطنها( ها ) 
 واجبك(  ك) 

 كتابهما( هما ) 
 وطنهما( هما ) 
 واجبكما( كما ) 

 كتابهم( هم ) 
 وطنهن( هن ) 
 واجبكم( كم ) 
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 (نص لالستماع فقط ) الماء سر الحياة                        
عندما سمعت جرس المنبه، فاستيقظت ( سميرة)قالتها !! تحمسةأخيرا جاء اليوم، كم أنا م    

أخيًرا جاء اليوم، ابتسمت .. اليوم يا أمي : مسرعة وذهبت إلى والدتها وهي تقفز فرحة قائلة
نعم يا .. نعم يا بنيتي فأنت تنتظرين هذا اليوم منذ أسبوع وأعددت كل شيء له: األم وقالت

ها نحن و بالمركز األول في بطولة السباحة حيث فازت (  علياء) أمي، فأنا أفتخر بصديقتي 
نجهز لها حفاُل بحديقة بيتها، فقد أعددنا البيت والطعام والحلوى وأحضرنا الهدايا، وعندما 

 .تعود إلى بيت جدتها ستفاجأ بكل شيء
      . أحسنت يا ابنتي، فهذه هي الصداقة الحقيقة: قائلة( سميرة ) احتضنت األم ابنتها     
ماذا بك؟ : من الحفل وعلى وجهها عالمات اإلحباط، فتعجبت أمها وقالت( سميرة) عادت     

( عليا ) ال يا أمي، فلقد سعدت (: سميرة ) ك أحد؟ ردت هل حدث مكروه بالحفل؟ هل ضايق
إذن لماذا يبدو على : ردت األم مندهشة..كثيًرا وشكرتنا، وكان الحفل مليًئا بالفقرات واأللعاب

 فيم تفكرين؟ أجابت : في الحقيقة يا أمي أنا منشغلة البال وأفكر، قالت األم! هك الحزن؟وج
 .رأيت اليوم العديد من السلوكيات السيئة من أصدقائي وتفاجأت  مما حدث(: سميرة ) 
لقد كان هناك عدة مسابقات وألعاب، لكنها ألعاب مائية، حيث استخدموا خراطيم المياه      

ضهم، ولعبوا بالبالونات المملوءة بالماء أيضا واحضروا ماء وصابون للتزحلق للرش على بع
 !عليها واللعب بها

لقد فهمت اآلن، أنت توقعت أن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء وعدم : قالت األم    
نعم يا : اإلسراف في استخدامه يتم في كل البيوت، لكنك فوجئت بتصرفاتهم، أجابت سريعا

فالماء نعمة علينا أن نحافظ عليها؛ فبدونه ال نستطيع العيش ! ماذا تصرفوا هكذا؟أمي، فل
بالتأكيد يا بنيتي، لكن لألسف هو جهل بخطورة : وبإسرافنا فيه سينفد ونهلك جميعا، ردت األم

 . اإلسراف وليس سوء تصرف عن قصد
أحضرت ورقة وقلما غرفتها وهي تفكر كيف تنشر الوعي بأهمية الماء، ( سميرة)دخلت      

ال تسرف )أطلقت على حملتها .. وبدأت تدون كل ما جرى وخطتها لنشر الوعي بين أصحابها
، وبمساعدة والدتها قامتا بعمل حملة توعية لألهل واألصدقاء حول أهمية الماء في (في الماء

 .حياتنا، وكيف نحافظ عليه، ونقلل من إهداره
في تحقيق هدفها؟ وهل ستتمكن من تغيير (  يرةسم )يا ترى ستنجح حملة فهل        

  !التصرفات غير السليمة؟



 8                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (.بالمركز األول في بطولة التنس (سميرة)صديقة  (ءعليا)فازت   (1)
 )      (  .  من الحفل وعلى وجهها عالمات السعادة( سميرة ) عادت   (2)
 )      (    .                  ب أن نحافظ عليهاالماء نعمة غالية يج  (3)
 )      (    .    ترك الصبور مفتوحا أثناء غسل األسنان تصرف سليم  (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  (الثاث  -الثاني -األول . ) في بطولة السباحة...... ...................مركزبال( عليا)فازت  (1)
 ( محبطة  –مسرورة  –سعيدة . ) ..... ......................................من الحفل ( سميرة)عادت  (2)
 (القراءة  –التنس  –السباحة .).......... .............بالمركز األول في بطولة( عليا)فازت ( 3)
 (العلم  –الماء  –الهواء .)............. في طريقة تنشر الوعي بأهمية( سميرة)فكرت ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (السباحة  –الماء  –نعمة  –محبطة  )   : أكمل الجمل اآلتية
 .................................................... المركز األول في بطولة ب( عليا)فازت ( 1)
  ................................................................... من الحفل وهي ( سميرة)رجعت  (2)
 .يها غالية يجب علينا أن نحافظ عل ......................................... الماء ( 3)
 .ال نستطيع العيش ونهلك جميعا ................................................. بدون ( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 (مبتدأ  –خبر  –فاعل ) .......... ..............:كلمة المصريون ُتعرب. مجدون المصريون( 1)
 (مبتدأ  –خبر  –فاعل ) ......................... :كلمة الفصل ُتعرب. في الفصل خالدجلس ( 2)
 (الواو –األلف –الضمة )............ :كلمة الصديقان مرفوعة بـ. متفاهمان الصديقان( 3)
 )!    -؟     -:      -،   .       )   .........................................هل تحب أنت وطنك ( 4)
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 التعبير المجازي                            
 (الخيال  –الحقيقة )                          

 .استخدام األلفاظ والكلمات في غير معانها الحقيقي: التعبير المجازي
 ( طعم الفرحة لذيذ  -فينة الصحراء الجمل س –الجندي كاألسد :   ) مثل  

 (جمل الخيال ) وهو يشبه                      
 تعبير مجازي تعبير حقيقي

 .َيْظَهُر اْلَقَمُر ِفي السََّماِء َلْياًل  -1
 .    اأْلَْشَجاُر َلْوُنَها َأْخَضرُ  -2
 .َمَساِجُد ِمْصَر َلَها َمآِذٌن َكِبيرةٌ  -1
 .الزرافة لها رقبة طويلة  -2
 .أنا أحب وطني مصر  -3

 .َتَحدََّث اأَلَسُد ِإلى اْلِقْرِد  -1
يَِّة َجِميٌل  -2  .  َطْعُم اْلُحرِّ
 .   َيَتَحدَُّث اْلَوَلُد إَلى اْلَقَمرِ  -3
 .  َتِقُف الشَّْمُس َمِعي ُكلَّ َصَباح   -4
 .زََأَر الُجْنديُّ ِفي َوْجِه الَعدوِ  -4

 (:يقي  تعبير حق -تعبير مجازي  )    بـ أكمل 
 (.................................................................. )  .  الصحراء  الجمل سفينة -1
 (.................................................................. )  .      مساجد مصر كثيرة  -2
 (.................................................................. ) .      تجري األيام بسرعة  -3
 (.................................................................. )   .شتاءً تشتد برودة الجو ف -4
 (.................................................................. )   .  تبتسم مصر للسائحين -5
 (.................................................................. )   .  الرياضة تقوي الجسم  -6
 (.................................................................. )  .      العلم مفتاح التقدم  -7
 (.................................................................. )  .      الكتاب خير صديق -8
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 . الظواهر اللغوية 
 :تخير مما بين القوسين

 (    !  _   .  _   ؛    _؟   )      ............                 هل ذهبت إلى المدرسة اليوم( 1)
 (،     _:      _!      _؟  )     .ما أروع العلم .... .........قال المعلم  للتالميذ( 2)
 (    !  _   ؟   _  .    _   ) !   ............ ك قيمة  العلمالواجب علينا  أن ندر ( 3)
  (  ، _    ! _    ؛  _    ؟  ) ........    ..... متى نذهب لزيارة األهرامات يا أمي( 4)
 (  ! _  ؟  _    . _  ،   )...........اإلنسان القوي يملك نفسه عند الغضب( 5)
 (    ! _  ؟     _:  _    ، )   ......                 ..........ما أجمل صحبة المجتهد( 6)

 ....................................................     :فعل (  يدافع ) كلمة. الجندي عن وطنه يدافع (7)

 (   مضارع   -  أمر   -  ماض  )                                      
 ....................................................     :اسم ألنه ( الوطن ) .نائهحبيب لكل فرد من أب الوطن( 8)

 (    يسبقه نداء _ به تنوين  –يسبقه حرف جر  –يبدأ بال )                      

 ...    ................................................. :( يظهر) كلمة . القمر في السماء لياًل  يظهر( 9)

 (  فعل أمر   –  فعل مضارع   –  فعل ماضي)                            
 .........................تسمى الجملة السابقة جملة اسمية ألنها تبدأ بـــ  .العلم نور( 12)

 (  حرف   – فعل    – اسم  )                                  
 .........................(: متاحف ) ا ، كلمة لكل محافظة متاحف خاصة به( 11)

 (مثنى  –جمع تكسير  -جمع مؤنث سالم –جمع مذكر سالم )         
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  الجملة االسمية                    الجملة الفعلية        
 تبدأ بفعل تبدأ باسم                                                                                 

 
 
 
 
 

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة 
 (جملة فعلية    -جملة اسمية  .  )    .............................. .الفصل  واسع  -1
 (جملة فعلية    -جملة اسمية  .  )   ......................... قرأ التلميذ الدرس  -2
 (جملة فعلية    -اسمية  جملة . )   ........... ذهب يوسف إلى المدرسة -3
 (جملة فعلية    -جملة اسمية  . )   ..................... التعاون صفة حميدة  -4
 (جملة فعلية    -جملة اسمية  . )   .......................... مصر بلد عظيمة   -5

 :حول الجملة االسمية إلى فعلية كالمثال 
 . تقرأ التلميذة الدرس   –.        التلميذة تقرأ الدرس  -1
 .................................................................................  -.        باسم يكتب الواجب  -2
 . .............................................................................. -.    المهندس يبني المنازل  -3
 . ..........................................................................  -.        ح يزرع األرض الفال -4

 ( :جملة فعلية  -جملة اسمية : ) حدد نوع الجملة 
 (..................................................................................... )  .    المعلم يشرح الدرس   -1
 ( ......................................................................................)  . جلس التلميذ في الفصل  -2
 (.................................................................................... )    .     هنا تلميذة نشيطة  -3
 (..................................................................................)  .        ولة عظيمة مصر د -4

 .الحديقة جميلة  -1
 . المدرسة واسعة  -2
 . القلم جديد  -3
 . السماء عالية  -4
 .الصدق طريق الجنة  -5
 

 .جلس باسم في الفصل -1
 . زار تامر صديقه   -2
 . حكم القاضي بالعدل   -3
 . قرأ التلميذ الدرس   -4
 . كتب الولد الواجب   -5
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 الشاعر محمد إبراهيمِباَلِدي اْسَلِمي               
ِلي -1   ت  َوِفي ُكلِّ ِحين ــلِّ َوقْ ــي كُ ـــَوفِ   ـن  َســاَلٌم َعَلى ِمْصــَر ِفي اأْلوَّ

 ـــنـــاًل َوِديـــــا َوُنبْ ـــاًل َوِعْلًمـــَوِنيــ    اـاَلٌم َعَلى ِمْصَر َشْعًبا َوَجْيشً سَ  -2
 َر اْلِكَرام ــِل ِمصْ ـــى َأهْ ـــَساَلٌم َعلَ   ــام  َر ِفي ُكلِّ عَ ــَساَلٌم َعَلى ِمصْ  -3 

مٌش َسَيْحِمـــي َوَلــْن َيْعتـــَِدي    َساَلٌم َعَلى مِ َوَجيْ  -4  ْصَر َأْرِض السَّالا
 :المفردات الجديدة

 جمع الكلمة مضاد الكلمة مرادف الكلمة
 أوقات  وقت  حرب سالم   أمان -سالمة  سالم 
 أحيان  حين    األوائل األولين 

 أديان  دين  اآلخرين  األولين       
 أعوام  عام    وقت حين 
 جيوش جيش  جهل  علم  شرف ُنبل 
 أراض   أرض         
 علوم علم   بخالء  كرام  أصحاب الكرم م االكر 

 مفرد    ةـــــالكلم   يصون  يحمي 
 بلدي  بالدي  يسالم  يعتدي       

 األول األولين    يظلم  يعتدي 
 الكريم  الكرام  ُيضيع يحمي  أرض األمان  أرض السالم 
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   األسئلة: 
   ؟( لنشيد ا) ما اسم الشاعر الذي كتب النص ( 1)  

 .محمد إبراهيم  -
 ماذا يقدم الشاعر لمصر؟ (2) 
 .السالم  -
 (أكمل الجملة .................. .   ) يقدم الشاعر السالم إلى (  3)
 .إلى شعب مصر وجيشها -
 ما صفات أهل مصر؟( 4)
  .الكرم -
 ماذا يفعل الجيش؟( 5)
 .يحمي أرض مصر -
 بما وصف الشاعر أرض مصر؟ ( 6)
 .ض السالمأر  -
 ماذا تمنى الشاعر لمصر؟( 7)
 .السالمة  -
 ما وجب كل مصري نحو وطنه؟ ( 8)
 .أن يحافظ عليه ويحميه -
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( 9) 

 ( مجازي –حقيق .  ) .................    ..............تعبير (: سالم على مصر ( ) أ)     
 (  مجازي –حقيق .  ) ..................    ....................تعبير (:  بالدي اسلمي( ) ب)    

 . كلمات لها نفس النهاية( النشيد ) هات من النص ( 12)
 (دين  –حين )   -
 ( السالم  –الكرام )  -
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 (   )   .            يتمنى الشاعر لمصر السالمة واألمان  (1)
 )      (. يحمي جيش مصر أرض الوطن ويدافع عن مصر  (2)
 )      (.               من صفات أهل مصر البخل والجبن  (3)
 )      (.       واجب كل مصري أن يحب وطنه ويدافع عنه (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :الصحيح لكل كلمة مما بين القوسين المعنىاختر 
 (علم  –وضع  –وقت  –يوم )  .................................... .حينأدافع عن وطني في كل   (1)
 (يسمع  –يظلم  –يزور  –يحب ) .............. .أخيه الضعيف يعتدي علىال  القوي  (2)
 (الذكاء –الجبن  –الشرف  –م الكر )...... .من صفات يقف بجانب الضعيف النبل  (3)
 (األوائل  –األقوياء  –العظماء ) ............ حضارة عظيمة األولونبنى المصريون ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (مجازي   –حقيقي   :    )أكمل الجمل اآلتية
 . ............................................................................... تعبير(: صر سالم على م) ( 1) 
 . .............................................................................. تعبير  :( َوَجْيٌش َسَيْحِمـــي)  ( 2) 
 . ................................................................................... تعبير ( :بالدي  اسلمي ) ( 3) 
 .  ............................................................................ تعبير (: َأْهـــِل ِمْصــَر اْلِكرَام )( 4) 

 ------------------------------------------------------------------------------------

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 . ......................................فاعل مرفوع بـ ( المعلمون . ) التالميذ   المعلميحب  (1)

 (الواو  –األلف  –الضمة )                                                   
 . ......................................خبر مرفوع بـ ( مجتهدان . )  مجتهدانالتلميذان   (2)

 (الواو  –األلف  –الضمة )                                                  
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 النصوص المتحررة اقرأ ثم أجب: السؤال األول
 يا سماء الشرق طوفي بالضياء      وانشري شمسك في كل سماء -
 اءــــــــــــبهدى الحق ونور األنبي  ـــــــــه    ري أيامـــــــــــواذك هــــــــــــــذكري -
  اائرينــــاه الحـــــوهو يهدي بخط   ـــه   ا حولــــــــا ظالمــــــت الدنيـــــكان -
 :اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط ( أ)
 (السماء  –العطر  –النور  –النار )  .................................................................(:  بالضياءطوفي )  -1 
 ( يعامل –يسوق  – ُيقدم –ُيرشد )  .............................................(: بخطاه الحائرينا هدييَ )  -2  
 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة  (ب)
 حق الشرق يهدي كل بالد العالم إلى ال .        (..........................) 
 كانت الدنيا ظالما عندما كانت بالدنا متقدمة    .(..........................) 
 :اقرأ الجملة، ثم اختر اإلجابة الصحيحة( ج)
 (َتْعِبيٌر َمَجاِزيٌّ    -َتْعِبيٌر َحِقيِقيٌّ   ).............................  .........................................( :  طوفي بالضياء ) -

--------------------------------------------------------- 
 النصوص المتحررة اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 

 يا صاحبي يحيا الوطن   نحن الفدا وهو السكــــن  - :  قال الشاعر
 ـــــــــا    من غير خوف أو حزنبعنا له أرواحنـــــــــــ -               
 وبكل عزم في الفـــــــؤاد    فذي يدي ال تستــــــــكــن -               

 :اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط( أ)
  ( القلب -العزم  –اليد  –الخوف  )................................................... (:الفؤاد) معنى كلمة 
  رائحة -روح  –رائحة  –مروحة )  ............................................. (: أرواح ) مفرد كلمة ( 
 (.............................................(   )السكن  : )هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها( ب(
 :تخير المعنى الصحيحة( ج)
   (بعنا له أرواحنا  )مجازي   –حقيقي )  .........................................................عبير ت( 
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 النصوص المتحررة اقرأ ثم أجب: السؤال األول
وْر  -            ُرُسوٌم ُنُقوٌش  ِبَلْوِن  الزََّهرْ             ِكتَاِبي َجِميٌل َبِديُع الصُّ
 َوْقَت السََّهْر  ِكتَاِبي َصِديِقي           الَقَمرْ  َوِفيهِ   ِفيِه النُُّجومُ  -          

 :اختر اإلجابة الصحيح مما بين القوسين(أ)  
 (َضِعيُف  –رَاِئُع   –َسِريُع   –َطِويُل ) ................................................................. ( : َبِديُع ) ُمَرادُف َكِلَمُة   -

 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة  (ب)
  ِاْلِكتَاَب ُهَو َأْفَضُل َصِديق  ِلُكلِّ ِإْنَسان  ِفي َوْقِت السََّهر  .(..........................) 
  ََيَتَحَدُث الشَّاِعُر ِفي اْلَبْيَتيِن َعْن َأَهِميِة النِّيِل ِلِمْصر    .(..........................) 
 :، ثم اختر اإلجابة الصحيحةاقرأ الجملة( ج)
 (َتْعِبيٌر َمَجاِزيٌّ   -ِقيٌّ  َتْعِبيٌر َحِقي) ................  ...........................................................( :  ِكتَاِبي َصِديِقي)  -

 السؤال الثاني: النصوص المتحررة
 َوَأْرُضِك َأْرُض اْلِغَنى والرََّخاءْ   ...َسَماُؤِك َيا ِمْصُر َأْحَلى  َسَماْء   - 
 َوَيْفِدي السََّماَء  ِبَغاِلي الدَِّماْء ...  َوَشْعُبِك َيا ِمْصُر َيْحِمي اْلِباَلْد    - 
 : ختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي( أ)
  (ينفع  -يصون  –يحب ) .. .................. (:يحمي)مرادف . البالد يحميجيش مصر 
  (تعبير مجازي  –تعبير حقيقي ) ................ ............................(:يا مصر ) الشاعر  قول 
 :أمام الجملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة (  ب)
 (...........................).         يشعر اإلنسان باألمان بعيدا عن أرض الوطن   -
 البيت الثاني ؟ من الذي يحمي البالد ، كما جاء ب( ج)
-........................................................................................................................................................................... . 
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 :السؤال األول اقرأ، ثم أجب
  لك حبـــي وفـــؤادي   بالدي بالدي بالدي           -         

 مصــــر يا أم البــــالد           أنِت غايتي والمرادِ  -     
 :اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط( أ) 
 (قلبي  –جسدي  -عقلي  -عيني ) ............................ .يتأثر بالمناظر المؤلمة فؤادي 
 حلم   –دليل   -هدف   -سبب )   ............................................. .كل طالب النجاح غاية( 
  الزمن  –الجيل  -الوطن  -العمر ) .................... .بعظمة المصريين الدهرسيشهد( 
 (.............................................(   )العباد: )هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها( ب(
 :تخير المعنى الصحيحة (ج)
   ( مصر يا أم البالد ) مجازي   –حقيقي )  .........................................................تعبير( 

 اقرأ ثم أجب               : السؤال الثاني
َباِح َوَوْجَه اْلَقَمرْ ُأِحبُّ الطُّيوَر ُأِحبُّ الشَّجْر           -  َوَشْمَس الصَّ
 ُأِحبُّ اْلَحِديقاَة ِفي ُكلِّ ِحيْن         َأَماَم اْلِميــــاِه َوَتْحــــَت الشََّجــــرْ  -

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  (تكسير –مؤنث سالم  –مذكر سالم  )............................ ................جمع (: الطيور)كلمة 
  (أمر    –مضارع     –ماضي   )   ............................................... فعل(: ُأِحُب ) الفعل 
  (بلد     –مكان       –وقت    )   ............................................  (:ِحيْن ) مرادف كلمة 
  ( أحب الطيور :)....................................................... ..   ( تعبير مجازي –تعبير حقيقي ) 
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب)
  يتحدث الشاعر عن جمال الطبيعة              .(..........................) 
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 المبتدأ والخبر                              
 . الصيادان نشيطان  -2         .           المعلُم مجٌد  -1   :األمثلة 

 . المسلمات صادقات  -4.          المهندسوَن متفوقوَن  -3             
   

 

 أكمل الجدول التالي بإعراب ما تحته خط وتوضيح عالمة اإلعراب والسبب
 

 السبب عالمة الرفع اإلعراب الجملة
 مفرد الضمة مبتدأ .بارع المهندس -
 .................................... - ............................. - .......................... - .مجدون المعلمون -
 ..................................... - ............................. - ..............................- .صادقات المسلمات -
 ..................................... - ............................. - ..............................- .محبوبون المهذبون -
 ........................................- ..............................- ..............................- متنافسون العلماء  -
 ........................................- ..............................- ..............................- .ماهرون المصريون -
 :                            اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  
        (الواو  -األلف  –الضمة )  ....................................  المبتدأ مرفوع بـ  . مجدان  التلميذان(  1)
         (الواو  -األلف  –الضمة )  ....................................  المبتدأ مرفوع بـ  . مجدات المعلمات (  2)
 (الواو  -األلف  –الضمة )  ............................  الخبر مرفوع بـ  .في عمله نشيطٌ الفالُح (  3)

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 :حول كل جملة من المفرد إلى جمع مذكر سالم كما في المثال  
 .المسافرون عائدون   –.               المسافُر عائٌد (  1) 
 . .........................    ................................................... -.              مجدٌ  المهندُس (  2)
    . ............................................................................     -.                الصياُد بارٌع (  3) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 :تابة  كل جملة بعد تصويب ما بها من أخطاءأعد ك 
   . ............................................................................     -.           التلميَذ مجتهٌد ( 1)
 . ...........    ................................................................. -.         الولدان ناجحين ( 2)
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      الفاعل                                     
 . جاَء المعلمان  -2.              فاَز المجتهُد   -1   :األمثلة 

 .  نجحت التلميذات -4.           يجلُس العاملوَن  -3             
 

 والسببأكمل الجدول التالي بإعراب ما تحته خط وتوضيح عالمة اإلعراب 
 

 السبب عالمة الرفع اإلعراب الجملة
 مفرد الضمة فاعل .الصيادجلَس  -
 .................................... - ............................. - .......................... - .  السائحُ سافَر  -
 ..................................... - ............................. - ..............................- . الالعبونيلعُب  -
 ..................................... - ............................. - ..............................- . المتسابقانجرى  -
 ........................................- ..............................- ..............................- . المجتهداتتذاكُر  -
 ........................................- ..............................- ..............................- . المتسابقونيتنافس  -
 ........................................- ..............................- ..............................- .الموهوبُ يجتهُد  -
 :                            اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  
        (الواو  -األلف  –الضمة )  .....................  الفاعل مرفوع بـ  .  الولدان  جلس(  1)
         (الواو  -األلف  –الضمة )  ......  ................الفاعل مرفوع بـ .المجتهدون نجح(  2)
 (الواو  -األلف  –الضمة )  ......................  الفاعل مرفوع بـ .   التالميذيذاكر (  3)

------------------------------------------------------------------------------------------   

 :اجعل الفاعل في كل جملة للمثنى
   .......................................................................................... -.  بالمكسبِ  الفائزُ احتفَل ( 1)
   ........................................................................................... -       .الدرَس  التلميذُ قرَأ ( 2)
   ........................................................................................... -.  النَص  المعلمةُ شرحِت ( 3)
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 الجملة االسمية                                     

 .  المعلماُت مجداتٌ  -2.                  العلُم نوٌر   -1   :األمثلة 
 .   المصريون بارعون -4     .      التلميذان مجتهدان -3           

 .الجُو حاٌر : أعرب الجملة اآلتية 
 إعرابها            الكلمة 
 الجوُ 
 حاٌر 

  .مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة
   .خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة

   (  مرفوع بالضمة مفرد .                 ) مجتهدٌ التلميُذ : أعرب الجملة اآلتية  ( أ)
 إعرابها            الكلمة 
 التلميذُ 
  مجتهدٌ 

-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 

 

 (مثنى مرفوع باأللف )               .التلميذان بارعان: أعرب الجملة اآلتية  ( ب)
 

 إعرابها            الكلمة 
 التلميذان
  بارعان

-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 
 

 (مرفوع بالواو جمع مذكر سالم.  )المهندسون متفوقون: أعرب الجملة اآلتية ( جـ) 
 

 إعرابها            الكلمة 
 المهندسون 

  متفوقون
-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 

 

 

 حفظ
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  الفعليةالجملة                                   
 .  التلميذاتُ جاَء  -2.               فاَز الالعبُ   -1   :األمثلة 

 .   ينجُح المتفوقون -4.             لمانيشرُح المع -3           
 .فاَز المجتهُد : أعرب الجملة اآلتية 

 إعرابها            الكلمة 
 فازَ 

  المجتهدُ 
 .فعل ماضي

  .الضمة مرفوع و عالمة رفعه  فاعل
   (وع بالضمة مفرد مرف )               .الفائزُ اجتهَد : أعرب الجملة اآلتية  ( أ)

 إعرابها            الكلمة 
 اجتهدَ 

  ائزُ الف
-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 

 

 (مثنى مرفوع باأللف )               .يغرد الطائران: أعرب الجملة اآلتية  ( ب)
 

 إعرابها            الكلمة 
 يجتهدُ 

 الناجحونَ 
-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 
 

 (جمع مذكر سالم مرفوع بالواو)     .ينجُح المجتهدون: أعرب الجملة اآلتية ( جـ) 
 

 إعرابها            الكلمة 
 ينجحُ 

  المجتهدونَ 
-.................................................................................................. 

-................................................................................................. 

    

 

 حفظ



 22                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 (نص معلوماتي )   العصورِ  على مرِّ  الريُّ                  
اضي الزراعيِة َعبَر العديِد ِمَن ُمناسبة  ِمَن الماِء ِإلى األر لريُّ ُهَو َتوصيُل َكميات  ا   

  :َوِمَن الوسائِل القديمةِ .. الوسائِل، وقْد َتنوعْت َوسائُل الريِّ َعبَر العصورِ 
 : الريُّ بالشادوفِ  -1

الشادوُف ِمْن َأقدِم األدواِت التي استخدمها َأجدادنا القدماُء، وَيتكوُن ِمْن َعمود       
 يُّ ي َأحِد َطرفيِه، َوَيتطلب الرَ النهِر، َوَيحتوي على َدلو  فِ  َكبير  َيتُم تَثبيتِه على َحافة  

 .ِبالشادوِف ُجهًدا َكبيرًا َوَوقتًا َطوياًل 
 :الريُّ بالساقيةِ  -2

جرى المائي إلى َن المِهيَّ َأداٌة َعلى َشكِل َعجلة  َكانْت ُتستخدُم ِفي َنقِل الماِء مِ     
َن المعدِن الُمقوى، َوِفي أطرافها الكثيُر ِمَن األواني َوَكانْت ُتصنُع مِ  األرِض الزراعيةِ 

والنصُف اآلخر فوَق الماِء، وَتدوُر َفتمتلُئ األواني نصفها بالماِء  ُيرََّكبُ الَفخارية، 
بَد ِمَن االستعانة ِبحيوان  ثُمَّ ُتْفرَُّغ ِبحوض  آخَر َلكنها َتستغرُق وقتًا َطوياًل َوالبالماِء، 

 .إلدراتها وي  ق
 :َوسائُل الريِّ الحديثةُ   
الريِّ الحديثِة َواستخدامها َفوائٌد َومميزاٌت عديدٌة؛ َفِهي ُتقلُل من زمِن  َوسائلِ  ِلتطبيقِ   

 :ومْن هذه الوسائلِ .. الريِّ والتكاليِف َوُتزيُد اإلنتاجيةَ 
 :الريُّ ِبالتنقيطِ -1  
، ُمناسبة  َوطريقة  بطيئة  َعلى  َتوصيُل ِمياِه الريِّ ِإلى النباتاِت ِبكميات   ُهوَ     شكِل ُنقط 

َكمياِت المياِه والسماِد وتقليِل  ومن مميزاتِه َأَنُه يزيُد اإلنتاَج؛ ألنه يتحكُم ِفي ِإضافةِ 
 . ُنمو الحشائِش الضارِة واالقتصاِد في الماء

 : الريُّ بالرشِ  -2 
شاِش، َأشبه خالل فتحاِت الر ى شكِل رذاذ  من إضافُة المياِه للنباتاِت علُهَو    

بقطراِت المطِر لتغطي جميَع المساحِة بالماِء، وقد يكوُن في خطوط  مستقيمة  أو على 
ومن مميزاتِه أنُه ال يحتاُج لعناية  خاصة  مثل تنقيِة المياه ويعمُل .. شكل  دائري

   .كملطِف للحرارِة، وهو ما يتيح ُمناًخا مالئًما لنمو النباتِ 
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 :فردات الجديدةالم
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 أنهار  نهر  قطع توصيل  ِخالل عبر 
 حواف حافة  القليل العديد  الكثير العديد 
 أعمدة  عمود  تشابهت تنوعت  طرق وسائل
     اختلفت  تنوعت 
 أشكال شكل  قصير طويل األزمنة  العصور 
 أحواض حوض القليل الكثير  طرف حافة 
وعاء يوضع به  دلو 

 الماء 
 أمطار مطر  تحت فوق

     تعب ومشقة ُجهدا 
 عجالت عجلة القديمة الحديثة قناة للماء مجرى 
 معادن معدن  عيوب مميزات القوي  المقوى 
 مساحات مساحة  قليلة عديدة   تسكب  تفرغ

 أوقات وقت    التوفير  االقتصاد 
 المفرد الكلمة منحنية تقيمة مس قطرات ماء  رذاذ 
 عصر عصور عامة  خاصة  اهتمام  عناية 
 كمية كميات أضرار فوائد  يسمح يتيح

 وسيلة وسائل   مناسب مالئم 
 جد أجداد   مخفف ملطف 
 قديم قدماء    ةتنظيف تنقية 
 فائدة فوائد   تأخذ تستغرق

 قطرة قطرات    
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 :ل جملةأمام ك( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      ( .استخدم أجدادنا القدماء الري بالرش والتنقيط في ري حقولهم  (1)
 )      (الريُّ ُهَو َتوصيُل َكميات  ُمناسبة  ِمَن الماِء ِإلى األراضي الزراعيةِ  (2)
 )      (.                            َتنوعْت َوسائُل الريِّ َعبَر العصورِ   (3)
 )      (            . وسائل الي الحديثالشادوف والساقية من أحدث   (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :المعنى الصحيح لكل كلمة مما بين القوسيناختر 
 ( تكثيف –تبخير  –تنظيف  –تلويث .) على صحة اإلنسان يحافظالمياه  تنقية (1) 
 (مسافر –مساوي  –مكافح  –مناسب . )  للذهاب إلى البحر مالئمحار الجو ال( 2)
 (يسامح  –يترك  –يسكب  –يحفظ .           ) الولد الماء في اإلناء  ُيفرغ (3)
 (طرف  –وسط  –أسفل  –تحت )        .  تنمو األشجار على حافة النهر ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (الساقية   -الري  –الرش  –الشادوف ) :   أكمل الجمل اآلتية
 .َتوصيُل َكميات  ُمناسبة  ِمَن الماِء ِإلى األراضي الزراعيةِ هو  ..................................( 1)
 .إلى األرِض الزراعيةِ  َنقِل الماءِ تستخدم لَكانْت كِل َعجلة  َعلى شَ  ................................... (2)
 .من وسائل الري الحديثة   ............................................. الري بـ (3)
 .التي استخدمها َأجدادنا القدماءُ ِمْن َأقدِم األدواِت  .....................................( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (......................................................... )حضارة عظيمة المصريينبنى ( 1)
 (.........................................................      )في الفصل  التلميذَ جلس ( 2)
 (........................................................)           .  ناجحونالتلميذان ( 3)
 (.........................................................       )المعلمون الدرس  تشرح( 4)
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
مكانايتهم،  الحكومة اهتمام كبيرا بأبنائها من أولت    ذوي الهمم؛ إيمانا بقدراتهم وا 

 دافعافال يمكن لنا أن نصف إعاقتهم بألفاظ تدل على النقص؛ ألن تقديرهم يكون 
من لهم  وقد تنوعت الخدمات التي تقدمها الحكومةلهم لتحقيق نجاحات عظيمة، 

 .همخالل توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايت
 : تخير معاني الكلمات التي تحتها خط مما  بين القوسين( أ) 
 (جرت  – سمعت –أعطت )  .....................................الحكومة اهتماما بذوي الهمم أولت 
 (تناقلت – اختلفت – تمتعت) ........  ................ .الخدمات التي تقدمها الحكومة تنوعت 
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) ضع عالمة( ب)
  تهتم الدولة برعاية ذوي الهمم في مختلف المجاالت  .(..........................) 
  التنمر على ذوي الهمم من األشياء التي ال تؤذيهم   .(..........................) 
 .ضع عنوانا للفقرة السابقة (ج)
- ............................................................................................................................. .........................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
المهارات والعادات التي تبقى معه في مرحلة الطفولة يكتسب الطفل العديد من   

طوال حياته، وفي هذه المرحلة يسهل تنمية مهارات الطفل وذكائه وقدرته على 
، وتلفت انتباه األسرة ألهميتها، وتحفز لذلك تهتم الدولة بمرحلة الطفولةاالبتكار؛ 

 .؛ ليشاركوا في بناء مجتمعهمت وتعينهم على االهتمام بأطفالهماآلباء والمها
 : خرج من الفقرة السابقةاست ( أ)

 ...............................(: هدم ) مضاد كلمة  -2 ...............................(: تجذب ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)        . يمكن تنمية مهارات الذكاء في مرحلة الطفولة  -1
 (..........................). نفهم من الفقرة أن مرحلة الطفولة غير ضرورية للمجتمع -2
 لماذا ُتعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو اإلنسان؟ ( ج)
- ................................................................................ ......................................................................................................   . 
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
الماء سر الحياة، وسر بقاء الكائنات الحية، فالماء ُيكوُن ثلثي جسم اإلنسان      

ذا تعرض جسم اإلنسان لنقص وثالثة أرباع األرض عبارة عن مسطحات مائية، وا  
من األمراض، ويستخدمه اإلنسان في طهي الطعام،  العديدالماء تسبب له ذلك في 

 .ومن األنهار والبحار نستخرج األسماك، وعلى جانبي األنهار قامت الحضارات
 : مما  بين القوسين اإلجابة الصحيحةتخير ( أ)
  ( الكثير – الجرئ – السريع)  ....................................................... (:العديد ) مرادف كلمة 
  ( الحضور – الحضارة  – الحاضر)  ..................................  ...  (:الحضارات ) مفرد كلمة 
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
   ماء في الشرب فقط يستخدم اإلنسان ال.              (..........................) 
   نقص الماء داخل جسم اإلنسان يسبب له األمراض   .(..........................) 
 .ضع عنوانا للفقرة السابقة (ج)
- .................................................................................... ............................................................................................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
ُيعُد نهر النيل من أطول أنهار العالم وأكثرها شهرة، وهو نهر يفيض بالحياة     

القديمة،  ةوالجمال، فبفضل وجوده قامت الحضارة المصريوالسحر، يمنح مصر الخير 
وهو أيضا شريان الحياة الذي يحافظ على أرض مصر، فمصر تعتمد عليه منذ القدم 

 .فهو مصدر المياه العذبة التي تستخدم في الشرب والزراعة واستخراج األسماك
 : مما  بين القوسينلما تحته خط  الصحيحةالمعنى تخير ( أ)
 (يعمل -يحب  – يعطي – يهتم)  ............................... .المصري على نهر النيل يحافظ 
 (يخرج -يحب  – يعطي – يسرع) ...  ...........................النيل مصر الخير والجمال يمنح 
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
  يل له أهمية كبيرة في حياة المصرييننهر الن  .  (..........................) 
  ( جملة فعلية . ) النيل شريان الحياة في مصر   (..........................) 
 ما أهمية نهر النيل ؟ (ج)
- .......................................................................................................... .....................................................................................................   . 
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 الجملة الفعلية –الجملة االسمية             
 
 

 

 :صنف الجمل بالجدول حسب نوع كل جملة
 .التعاوُن مفيٌد  -2.                       السماُء ممطرٌة  -1
 .يقرأ التلميُذ قصةً  -4.                 ُيدعم المعلُم المجتهدَ  -3
 . كافأ المعلُم الناجحَ  -6.                 الناجحون متميزون  -5

 

 الجمل الفعلية الجمل االسمية
- ....................................................................................... - ....................................................................................... 
- ....................................................................................... - ....................................................................................... 
- ....................................................................................... - ....................................................................................... 

 :ضع خطا تحت الخطأ في كل جملة، ثم اكتب الجملة صحيحة كما في المثال
  . التلميذان مجتهدان          -.         مجتهدينالتلميذان ( 1)
 . ............................................................................................................... -.  ذهَب التلميَذ إلى المدرسةِ ( 2)
 . ............................................................................................................... -.       المهذبين محبوبون( 3)
 . ............................................................................................................... -.  تسبُح األسماَك في الماءِ ( 4)

 :ضع خطا تحت المطلوب بين القوسين
 (الفاعل .     ) ذهَب التلميُذ إلى المدرسِة مبكرًا ( 1)
 (الفعل .  )  قطَف البستانيُّ األزهاَر من الحديقةِ ( 2)
 (الخبر .       )  التالميُذ ناجحون في االمتحانِ ( 3)
 (المبتدأ .       ) لميذان ناجحان في االختبارِ الت( 4)

 :مراعيا عالمة الرفع حول الجملة من المفرد إلى المثنى ثم الجمع
 الجمع المثنى المفرد

 ......................................................................... - ......................................................................... - .المسلُم صادقٌ  -
 ......................................................................... - ......................................................................... - .التلميُذ ماهرٌ  -
 ......................................................................... - ......................................................................... - .التلميذُة مجتهدةٌ  -

 .تبدأ باسم ، و تتكون من مبتدأ وخبر :  الجملة االسمية -
 .تبدأ بفعل ، وتتكون من فعل وفاعل :  الجملة الفعلية -
 



 28                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 :حول الجملة االسمية إلى فعلية، والفعلية إلى اسمية
 . ............................................................................................................... -.          كرَم المديُر المتفوَق  -1
 . ................................................................................................................. -.         الصياُد يرمي الشبكَة  -2
 . .............................................................................................................. -.        نهُر النيِل يجري بالخيرِ  -3
 . ............................................................................................................... -.     دخَل مديُر المدرسِة فصُلنا -4

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :رتب من الكلمات مرة جملة فعلية ومرة جملة اسمية
 جملة اسمية جملة فعلية الكلمات

 ........................................................... - ............................................................ - قطف  –الولد  –الوردة 
 ............................................................ - ............................................................ - الفالح -زرع  –األرض 
 ............................................................ - ............................................................ - كتب -التلميذ  –الواجب 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :أكمل بما هو مطلوب بين القوسين
 ( جمع تكسير فاعل)  .    إلى المدرسِة مبكًرا ......................................َب ذه( 1)
 ( مثنى فعل )               .  مجتهدان  ....................................................( 2)
 ( مبتدأ جمع مؤنث سالم)      .      ناجحات   ...................................................( 3)
 ( خبر مفرد)              .    ........................................................الحديقة  (4)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 (الصياِد    -الصياَد    -الصياُد  .    )  إلى النهر صباًحا  ........................................يذهب ( 1)
 (مجتهدان  –مجتهدين  –مجتهدون )   .  ....................................................................................التلميذان ( 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :بين عالمة رفع ما تحته خط مع توضيح السبب
 السبب عالمة الرفع الجملة

 ............................................................ - ............................................................ - .مجتهدان التلميذان -
 ............................................................ - ............................................................ - .نجباءالعلماُء  -
 ............................................................ - ............................................................ - .المعلمونيشرُح  -
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 المطوية                                
ورقة واحدة كبيرة يتم طيها عدة طيات لتسهيل االحتفاظ بها وحملها،  -

 .أو النصائح ُتستخدم لإلعالن أو عرض بعض المعلومات
 :يجب علينا ...ماذا لو ...هل تعلم أن القراءة الغالف

 القراءة حياة

 

كتساب ضرورية ال  -
 .المعرفة والمهارات

 

تحسن من  -
 .طريقة التفكير

 

تحسن من مهارة  -
 .التعبير عن الفكر

توقف الجميع عن  -
 القراءة؟ 

 
 لو أغلقت المكتبات؟ -
سيصبح الناس   -

 .جهالء
 

 

العودة  -
 .للقراءة

 

تخصيص  -
 .وقت للقراءة

 

 جتمع القارئ الم
 .مجتمع راقي

 نصيحة أسلوب التخيل واإلقناع معلومات العنوان

 تحليل المطوية                                             
 العناصر الموجودة بالنموذج عناصر المطوية

  العنوان 
...................................................................................................................................... 

 

 ..............................................................................................................القراءة  المعلومات 

 ...............................................................................................................القراءة 

 ....................................................................... .......................................ماذا لو  التخيل واإلقناع

 ...............................................................................................................ماذا لو 

 النصائح
 

 ....................................................................................................يجب علينا 

       .. ..............................................................................................يجب علينا 



 32                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 المطوية                                      
ورقة واحدة كبيرة يتم طيها عدة طيات لتسهيل االحتفاظ بها وحملها،  -

 .أو النصائح ُتستخدم لإلعالن أو عرض بعض المعلومات
 :يجب علينا ...ماذا لو ...الماءهل تعلم أن  الغالف
 لحياةالماء سر ا

 

هو سر الحياة  -
 وضروري لنمو النباتات

ال يستطيع اإلنسان  -
 .أن يعيش بدون ماء

بدون ماء لن توجد  -
حياة على سطح 

 .األرض

قلت المياه في   -
 ؟ األنهار

 
 ؟لو قللت األمطار  -
ستموت النباتات   -

 .ولن نجد الغذاء
 

 

الحفاظ على  -
 .الماء

 
ترشيد استهالك  -

 .المياه
 
اء هو سر الم -

 .الحياة حافظ عليه
 نصيحة أسلوب التخيل واإلقناع معلومات العنوان

 تحليل المطوية                                             
 العناصر الموجودة بالنموذج عناصر المطوية

  العنوان 
......................................................................... ............................................................ 

  المعلومات 
............................................................................................................................. ........ 

.............................................. ..................................................................................... 
 

  التخيل واإلقناع
............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................................................................... 
        

  النصائح
........................................................................................................................ ............. 

................................................................................................................................... 
 ..       



 31                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 المطوية                                      
 . اكتب موطية توضح فيها ألصدقائك أهمية الرياضة -

 .ثم حلل المطوية بعد كتابتها                                    
 :يجب علينا ...ماذا لو .الرياضة هل تعلم أن الغالف

 

...................................... 

  

 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

........................................ 

....................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 نصيحة أسلوب التخيل واإلقناع معلومات العنوان

 تحليل المطوية                                             
 العناصر الموجودة بالنموذج عناصر المطوية

  العنوان 
..................................................................................................... ................................ 

  المعلومات 
............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................... ......................................................... 
 

  التخيل واإلقناع
............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................................................................... 
        

  النصائح
............................................................................................................................. ........ 

................................................................................................................................... 
 ..       
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 (نص لالستماع فقط ) النفايات اإللكترونية                     
: رة ربما تتساءلتخيل أنك ترى صفا طويال جدا من الشاحنات الضخمة ذات الحمولة الكبي  

وماذا تحمل هذه الشاحنات على هذا الطريق الطويل؟ أخبرك بأن تواصل معي التخيل فترى 
طنا من األجهزة التكنولوجية القديمة التي لم يعد  42كل شاحنة منها تحمل على متنها 

 !يحتاج إليها الناس في العالم
 .ما تخيلته معيهل تخيلت الصورة؟ ربما لم تدركها بعد، دعني أشرح لك    
تضر بالبيئة المحيطة بنا، وتترك آثارها منذ سنوات طويلة والعالم يعاني من ُنفايات    

السيئة على حياتنا، ويظهر ذلك في الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة وندرة الماء، 
لوجية حيث أصبحت األجهزة التكنو وزاد أمر النفايات صعوبة مع ذلك التقدم التكنولوجي؛ 

هي أيضا نفايات؛ فالناس في كل أنحاء العالم يسعون ( كالهاتف المحمول والحاسب اآللي)
لشراء الحديث منها، وال يعلمون أين وكيف يتخلصون من القديم أو المعطل منها، حتى بلغ 

 . مليون طن حسبما ذكرت األمم المتحدة 52حجم النفايات 
 من تلك النفايات التكنولوجية؟ وماذا نفعل كي ال نعاني: ربما تتساءل  
لقد لجأ العالم إلى إعادة تدوير تلك النفايات؛ أي الحصول على مكوناتها الداخلة في   

عادة استخدامها في منتجات مفيدة تكنولوجية،  تركيبها واستخالص المعادن الثمينة منها، وا 
مبياد طوكيو التي أقيمت كانت اليابان تستعد لتنظيم أول 2218ففي عام ... كما فعلت اليابان
هناك بالتبرع ، وطالبت اللجنة األولمبية اليابانية المواطنين  2221على أرضها عام 

آالف ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية هي عدد جوائز  5بنفاياتهم اإللكترونية لصناعة 
طن من األجهزة اإللكترونية القديمة على مدى عامين، كان من  79المسابقات، فجمعت 

ماليين هاتف محمول، حصلوا منها على عشرات الكيلوجرامات من الذهب والفضة  6ينها ب
والبرونز التي تكفي لصنع الميداليات، وهكذا تخلصوا من النفايات اإللكترونية ووفروا ثمن 

 .المعادن المطلوبة
للتخلص من نفاياتنا (   E-Tadweer) بمصر أيضا أعلنت وزارة البيئة عن مبادرة    
لكترونية وذلك بتسليمها شركات متخصصة، والحصول على قسائم تخفيض بدال منها اإل 

يمكننا بها شراء أجهزة إلكترونية جديدة، وهكذا يكون العمل على محورين كما تخطط حكومة 
 ..تقليل التلوث البيئي، واالستغالل األمثل لمواردنا المتاحة: بالدنا هما

 ية؟ فهل فكرت في نفاياتك التكنولوج   
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (       . لجأ العالم إلى إعادة تدوير النفايات؛ لحل مشكلة النفايات الضارة  (1)
 )      ( .ال توجد عالقة بين النفايات الضارة وارتفاع درجة الحرارة والسيول (2)
 )      (     .  استخدمت اليابان المخلفات اإللكترونية في صنع الميداليات (3)
 )      (  .أعلنت وزارة التعليم عن مبادرة للتخلص من النفايات اإللكترونية (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ( البيئة –الصناعة – التعليم .)عن التخلص من النفاياتهي المسئولة ...... .................وزارة( 1)
 (الخشب  –الهاتف  –الزجاج . ) من النفايات اإللكترونية ............................................................( 2)
 (ماثيلت -ميداليات –أجهزة .) ...............استخدمت اليابان النفايات اإللكترونية في تصنيع( 3)
  (االستماع –تكرار ال –التدوير .) ...............يتم التخلص من النفايات عن طريق إعادة( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (البيئة   –البيئة  –ميداليات  -التدوير  ) :أكمل الجمل اآلتية
 .      ......................................................اليابان المخلفات اإللكترونية في صنع استخدمت ( 1)
 .عن مبادرة للتخلص من النفايات اإللكترونية.....................................أعلنت وزارة ( 2)
 ...........................................يتم التخلص من النفايات اإللكترونية عن طريق إعادة( 3)
  .المحيطة بنا............................................................. النفايات اإللكترونية نفايات تضر ( 4) 

 ------------------------------------------------------------------------------------

 بين القوسيناختر اإلجابة الصحيحة مما 
 في أي شيء استخدمت اليابان النفايات اإللكترونية؟ (1)
- ......................................................................................................................................................................................... . 
 ما اسم الوزارة المسئولة عن التخلص من النفايات اإللكترونية في مصر؟( 2)
- ......................................................................................................................................................................................... . 
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 (قواعد نحوية ) عالمات االسم                             
 بلد  –صفة  –جماد  –نبات  –حيوان  –ما دل على إنسان : االسم 

    :عالمات االسم 
 .حديقة  -تلميذة ( : ـة  -ة ) التاء المربوطة  -1                 

 .محمًدا  -محمد   -محمٌد : التنوين  -2                  
 .الولد  -العلم ( : الـ )دخول  -3                  
 .يسبقه حرف جر  -4                  
 .يسبقه أداة نداء  -5                  

 صنف الكلمات إلى ) اسم - فعل - حرف ( 
ِفي  – َجَرى    -َذَهَب      -ِقطَّة      -ِإَلى     -الزُُّهور                
ِمنْ  -ِمْصُر    –َعَلى   -َيْرِسُم       -   ْكُتُب يَ  -َقَلم            

 اسم  فعل حرف
............................... - ............................... - ............................... -  
............................... - ............................... - ............................... - 
............................... - ............................... - ............................... - 
............................... - ............................... - ............................... - 

 : هضع خطا تحت االسم واذكر عالمة االسم ب  
 ( ...........................................................    )يا محمد، اجتهد   -1
 ( ...........................................................        )السماء تمطر  -2
 ( ...........................................................   )ذهبت إلى الشاطئ  -3
 ( ...........................................................        )أزهرت الشجرة  -4
      ( ..........................................................)      .  كافأت محمًدا  -5
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 ( الــ ) كتابة كلمات تبدأ بــ                
 (فــ    -لــ    -كـ    -ـ  بـ) بعد حروف              

 .يكتب التلميذ بالقلم   -(  القلم )        
 .يقاتل الجندي كاألسد   – ( األسد )        
 .ال تخف، فاهلل يغفر الذنوب   - (   اهلل )        

 . أعطى المعلم جائزة للمجتهد   –  (المجتهد )      
 ُتحذف األلف    ( الـ ) بـ إلى اسم مبدوء ( لـ ) عند إضافة حرف : الحظ 

 :صوب الخطأ في كل جملة
      ( .............................................)       .              بلقلميكتب التمليذ  -1
      ( .............................................)       . واالجتهاد بلعمليتقدم المجتمع  -2
       ( .............................................)   .بلسيارةى اإلسكندرية لسافر باسم  إ -3
      ( .............................................)                  .     كلقمررأيُت فتاًة  -4
 ( .............................................)                   . كلقصررأيُت بيًتا  -5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

      (ألف الوصل ) و (  همزة القطع )          
 : هي التي تكتب و تنطق مثل و : همزة القطع   -1
 .َأشجار -َأكتُب   -َأحمد    -َأنا  : مفتوحة -
 أُنادي  -ُأمنية    -  ُأسامة: مضمومة -
  ِإناء   -ِإسالم    -ِإيمان    :مكسورة -
 : مثل  هي ألف ُترسم دون همزة فوقها أول تحتها:  ألف الوصل -2
 امرأة  –اثنان  –ابنان  –ابنة  –ابن  –اسم  -   

 األرض -النور  –القمر  –الولد   –السماء  -   
 عمل ا –اسمْع   –اقرأ   –اكتْب   – ازرْع   -   
  استخدم –استفهام  -استغفر –استعمل  -   
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 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 مبتدأ (السماء ) كلمة . صافية في الصيف  السماء  :..................................... . 

 (مرفوع بالواو  –مرفوع باأللف  –مرفوع بالضمة  )                            
......................................................... عالمان كبيران في الطب . 

 )هذا   -هؤالء    -هاتان   -هذان  )                                   
 -----------------------------------------------

 : تخير عالمة الترقيم المناسبة، وأكمل الجملتين
"  (حرف –فاعل  –خبر  –مبتدأ  )....................كلمة التلميذ  .ى المدرسةإل التلميذذهب 
  ؟   -  :    -   ،   )         .........................................هل تحب أنت وطنك  -     !( 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  
  نوعها ( التالميذ) كلمة . دروسهم بجد التالميذ يذاكر :..................................................... . 

 (  حرف   –  جمع    -   مثنى   -   مفرد   )                                
  جمع(  المهندسون) كلمة . مجهوًدا كبيرًا المهندسونيبذل :.................................................. . 

 (تكسير    –مؤنث سالم    –مذكر سالم    )                                 
 ----------------------------------------------

 : تخير  وأكمل الجملتين( أ)
"  (جملة فعلية   –جملة اسمية    ) ..................................................مصر دولة عظيمة  
 ؟   -  :    -    ،   )                      ............. يلما أجمل الن  -     !( 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب) 
  (التالميذ ) كلمة . دروسهم بجد التالميذ يذاكر :..................................................... . 

 (حرف جر   –فاعل  –خبر  –مبتدأ    )                                   
 فاعل(  المهندسون) كلمة . بجد المهندسون يعمل :......................................................... . 

 (مرفوع بالواو  –مرفوع باأللف  –مرفوع بالضمة  )                               



 37                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 (ِقصة ) ُحلٌم َليَس ُمستحياًل                
َبعَد َفترة  ِمَن الدراسِة ِفي َمادِة العلوِم َعْن َموضوِع إعادة االستخداِم والتدويِر       

ِبأهميِة َتطبيِق َهذا المفهوِم َوقررْت ( ُجود ) ودوُرها في الحفاِظ َعلى البيئِة، َشعرْت 
َدخلْت غيير العالِم بأكمله، َحتى َتستطيَع تَ  ؛هاالبدَء ِفي َتطبيقه ِفي َبيِتها َأواًل ُثمَّ َحيِّ 

. ُغرفتها َوقررْت أن تصنَع ُقبعًة ونظارًة من األوراِق القديمِة التي َتختزنها( ُجود)
ِمَن اآلَن : ِمن ُغرفتها ُمرتديًة القبعة والنظارة اللتين صنعتهما، قائبةً ( ُجود ) َخرجْت 

راُد ببيتنا العزيز، َضِحَك أف سأبدأُ َفُحلمي ِإنقاُذ األرض، و ( ُجود ) اسمي منقذة العالم 
 . ُأسرتها ظًنا منهم أنها تمثل دوًرا بمسرحية كوميدية

ل قررت البدَء ِفي العمِل َوَبدأْت ِبوالدتها معها بالمطبِخ ب( ُجود ) لْم َتكترْث      
اَل ترِم هذه : فوجدتها َتُهَم ِبإلقاِء َبرطماِن الصلصة َوعلبِة اللبن، فوقفت بسرعة قائلةً 

.. ألشياء يا أمي هيَّا لنعيد استخدامها، فغسلت البرطمان ووضعت التوابل بداخلهِ ا
 تسمت األمُّ وشكرتها أمَّا ُعلبة اللبن َفصنعت بها ُزهريًة جميلًة ُتعلق  في المطبخ، اب

إلى أخيها ُعمر لتراقبه، فرأت العديَد من اللعِب المكسورِة أو ( جود ) َتوجهت     
المنقذُة ُهنا : قائلةً ( ُجود ) َن َيستعملها َوهَو ِطفٌل َرضيٌع َوُهنا وقفت القديمِة التي كا

يا َأخي َفلتساعدني، وبدأْت بتصنيِف اللعِب، وقررت أْن ُتعطي اللعَب الصالحَة ِلطفل  
منها، وابتكرْت لعبًة  رضيع  ليلعب ِبها، والمكسورُة حاولت تصليح ما يمكُن ِإصالحه

اللعب ففرح أخوها كثيًرا َحيُث أصبحت ُغرفتِه ُمنظمًة وبها ُلعب  جديدًة ِمْن َبَقاَيا
 .جديدة ومبتكرة

بذلك بل توجهت لوالدها وقد كاَن َيجلُس بغرفِة المكتِب ( ُجود ) لْم َتكتِف       
المنقذة ال نحتاُج ( ُجود ) أنا : وقالت( ُجود ) ُيخطُط وَيكتُب ويطبُع األوراق فنظرت 

كل هذه األوراق يمكن الكتابة على الحاسوِب ِلتقليِل استهالِك يا أبي الستخدام 
 لُ أنتم أجياُل المستقبِل وَأم: األوراِق واستخدامها ِمَن الجهتين، َضمَّ الوالُد ابنته قائاًل 

العالِم، وأنا فخوُر ِبِك يل ابنتي منقذة العالِم، َفالحلُم يبدأُ ِبفكرة  والفكرُة تتبعها ِإرادٌة، 
 .َتصنُع الُمستحيلَ  واإلرادةُ 
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 فترات فترة  تعجز تستتطيع  مدة  فترة 

 مواد مادة  االنتهاء  البدء  االستعمال -االستخدام التدوير 
 ُغرف غرفة أخيرا أوال  أحست شعرت
 عوالم عالم    البسة مرتدية 
 مسرحيات مسرحية  أنتهي  أبدأ  اخترعت  ابتكرت 
 أعمال عمل  قبيحة  جميلة  حماية  إنقاذ 

 أمهات  أم  حزن فرح  تحتفظ بها تختزنها 
 زهريات زهرية   منطقتها  حيها 
 مكاتب مكتب  الفاسدة الصالحة  حجرتها  غرفتها 
 ِفكر فكرة إنتاج استهالك  غطاء الرأس القبعة 

 فخورون فخور  فوضى  منظمة لم تهتم  لم تكترث 
 أحالم حلم    تبدأ  َتُهم 
 المفرد  الكلمة الماضي المستقبل رمي إلقاء 
 علم    علوم    مثل الفلفل والكمون التوابل 
 شيء أشياء  الواقع الحلم تالحظه تراقبه 
 ورقة أوراق    تربط -تثبت   تعلق
 جهة جهات  الممكن المستحيل جديدة  مبتكرة
 جيل أجيال    ةمرتب منظمة 
 لعبة ُلعب  بطء سرعة ذهبت  توجهت 
 بقية بقايا    استخدام  استهالك 

     رغبة -عزيمة  رادة إ
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (    .           صنعت جود من البرطمان زهرية جميلة   (1)
 )      ( .أوال قررت جود تطبيق مفهوم إعادة التدوير على بيتها  (2)
 )      (   .            ابتكرت جود لعبة جديدة من بقايا اللعب   (3)
 )      (   .       صنعت جود قبعة ونظارة من األوراق القديمة   (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :ا بين القوسينالمعنى الصحيح لكل كلمة مماختر 
 (يعمل  –ينصت  –يهتم  –يحب )     . المجتهد بكالم من الفاشلين يكترثلم  (1) 
 (جديدة –جميلة  –قوية  –طويلة ).لعالج المرض مبتكرةاخترع العلماء طريقة  (2)
   (الجبن  –الشجاعة  –العزيمة  –القوة .  )  اإلرادةتهتم مصر باألطفال ذوي   (3)
 (أعمال  –استماع  –استفهام  –استخدام )      .المياه  استهالكيجب توفير ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (لعبة   -العلوم   -التوابل   -قبعة  ):   أكمل الجمل اآلتية
   . موضوع إادة التدوير  ................................درست جود في مادة  (1)
  . من األوراق القديمة ........................................................صنعت جود  (2)
 . ...............................................غسلت جود البرطمان ووضعت فيه   (3)
  .جديدة من اللعب القديمة .............................................ابتكرت جود ( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (........................................................)           .  قصًة شيقًة  الطفلَ قرَأ  ( 1)
 (........................................................) .ميذ في الفصل منتبهينالتال جلسوا ( 2)
 (........................................................)                    .  مغردالطائران  ( 3)
 (........................................................)     .       سيارتان مسرعتان  هذه  (4)
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
 أدوات تنظيف األسنان، يا آدم؟ (اخترع )  هل تعلم أول من ابتكر: األب 
 ال يا أبي، من؟: آدم 
المصريون القدماء، فقد كانوا نابغين في العلم، واستخدموا أغصان النباتات : األب 

باتات العطرية، وصنعوا معجون الرطبة كفرشاة لتنظيف أسنانهم، وباألخص الن
 .الملح وأوراق النعناع؛ لحماية أسنانهم من التلف: األسنان من مادتين، هما

 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)
 ...............................(: تجهل ) مضاد كلمة  -2 ...............................(: الفساد ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)  .استخدم المصريون القدماء الملح والنعناع لتنظيف األسنان -1
 (..........................). صنع المصريون القدماء فرشاة األسنان من الحديد والنحاس -2
 مصريين القدماء بسالمة أسنانهم؟ ما الدليل على اهتمام ال( ج)
- ............................................................................................................................. .........................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
مر، وهذا حائط العلماء بغرفتي، أضع عليه صورا ألهم الشخصيات المصرية أنا عُ  

( نوبل ) الذي حصل على جائزة ( أحمد زويل ) المعاصرة، فهذه صورة العالم النابغ 
وهو أول كاتب عربي يحصل على جائزة ( نجيب محفوظ ) في الكمياء، وصورة 

 .ا هذا في رواياته وقصصهنوبل، وقد وصف أدق تفاصيل القاهرة القديمة، وقد بد
 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)

 ...............................(: اختفى ) مضاد كلمة  -2 ...............................(: العبقري ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).لنبوغه في كتابة الروايات( نوبل)على جائزة حصل نجيب محفوظ  -1
 (..........................)(.نوبل) هو المصري الوحيد الذي حصل على ( أحمد زويل)العالم  -2
 . ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة( ج)
- ......................................................................................................................................................................................    . 
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
كثرة الجلوس أمام أجهزة وسائل التكنولوجية الحديثة مثل الحاسوب والتلفاز إن   

التلوث البصري والتلوث السمعي، وُيعد : التلوث، مثليعرضنا ألنواع متنوعة من 
التلوث السمعي أكثر ضررا مما نعتقد، فهو يسبب أمراض القلب وضعف اإلدراك عند 

 .األطفال ولذلك يجب علينا أن نقلل من فترات جلوس األطفال أمام تلك األجهزة
 :هات من الفقرة السابقة معنى كل كلمة تحتها خط  ( أ)
 (......................................)       .في كثير من العلوم المختلفة عددةمتعندي كتب  -1  
 (......................................). الحوت أحد أنواع الكائنات التي تعيش في البحر ُيعتبر -2  

 :أكمل الجملتين اآلتيتين بكلمة مناسبة ( ب)
 .من فترات جلوس األطفال أمام تلك األجهزة ...............................يجب علينا أن  -1
 ........................كثرة الجلوس أمام الحاسوب والتلفاز يعرضنا ألنواع متنوعة من  -2
 كيف نقلل من أضرار الحاسوب والتلفاز؟( ج)
- ....................................................................................... ...............................................................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
العلوم  في علم  تاريخ علماء العرب الذين غيرواالحسن بن الهيثم من أشهر      

عاش حياته ، و ي القاهرةفالعراق وتوفي ، ولد في والهندسة والطبالرياضيات الفلك و 
كان  لم يكترث لكالم أعداء النجاح، واجتهد حتى تفوق، بالعلوم، تمتلئفي عصور 

 .ابن سينا والبيروني: مثل عصرهعلماء  أعظممن 
 : ختر اإلجابة الصحيحة مما يأتيا 
 (سكندرية اإل –العراق   –القاهرة  )   .......................... :ُولد الحسن بن الهيثم في( 1) 
 (يقرأ  –ينصت  –يهمل  –يهتم ) ............. .............................(:  يكترث) كلمة معنى ( 2)
 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة (  ب)
 (...........................). درس العالم العربي الحسن بن الهيثم  كثير من العلوم ( 1)
 (...........................). ولم يتركها حتى توفي العراقالهيثم في  ُولد الحسن بن( 2)
 . صف العصر الذي عاش فيه الحسن بن الهيثم ( ج)
- ............................................................................................................................................  ............................................ 
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 مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا            
 : على الفعل ( ت ) إذا كان الفاعل مذكرا ال تدخل  -1

 .في الفصل  محمودجلس  -(   ماضي )   :مثل 
 .يزور السائح المتحف  -   (مضارع )        

 :أول الفعل المضارع ( ت )  إذا كان الفاعل مؤنثا تدخل -2
 .قرأ هناء الدرس تَ  -:   مثل 

 .النادي  إلى زينب ذهبتَ  -        
 : آخر الفعل الماضي ( ت ) إذا كان الفاعل مؤنثا تدخل  -3

 . سلمى الدرس  فهمتْ  -: مثل 
 .الواجبهناء  كتبتْ  -       

 ياء المخاطبة                         
 .ل األمر للمفردة المؤنثة تدخل على الفع  - 
 .يا شيماء، اكتبي الدرس  -   :مثل 

 . مريم، افعلي الخيريا   -       
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( أ)
 (جلسوا  –جلست  –جلس .  ) التالميذ في الفصل....................................... ( 1)
 (تشرب  –اشربي  –اشرب . ) العصير  .......................................يا فاطمة، ( 2)
 (تشرح   –شرح   –يشرح .   ) المعلمة الدرس   .......................................( 3)
 :أجب ما هو مطلوب بين القوسين( ب)
 (استبدل كلمة باسم بكلمة بسمة وغير ما يلزم .    ) يكتب باسم واجبه ( 1)
- ........................................................................................................................................................................................ .   
 :صوب ما تحته خط( ج)
 .......................................................................................... - . الفالح األرض في الصباح تروي( 1)
 .......................................................................................... -. الواجب بخط واضح اكتبيا هند،  (2)



 43                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 الجمع                        
 : جمع مذكر سالم  -1

 على مفرده ، ( ين ) أو ( ون ) ى أكثر من اثنين بزيادة هو ما دل عل -
 .  و هو للعاقل فقط  

 . أو   مجتهِدين     مجتهد                        مجتهدون -    :مثال  
 . أو   مؤمِنين   مؤمن                         مؤمنون    -             

    ................................أو      .................................                  مهندس   -             
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

 :جمع مؤنث سالم    -2
  . على مفرده (  ات)هو  ما دل على أكثر من اثنتين  بزيادة   -  

 .    تلميذات      تلميذة                    -  :مثال        
 .    مجتهدات    مجتهدة                    -               
 .   .....................................                 مجدة     -               

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

   :جمع تكسير  -3 
 اثنتين بتغيير صورة مفرده، وهو للعاقل ما دل على أكثر من اثنين أو   -  

 ، ويتغير شكل الجمع عن المفرد وغير العاقل 
 .   أشجار     شجرة                        -   : مثال     

 .   أوالد        ولد                         -                
 . ..................................                         قلم -                
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

  :صنف الجمع
 (أقالم    –مسلمات   –معلمون   –تلميذات    – نجارون    –أشجار )     

 .....................................  -   .....................................      جمع مذكر سالم

 .....................................  -   .....................................      جمع مؤنث سالم

 .....................................  -   .....................................      جمع تكسير 
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 : ، وأكمل الجملتينتخير اإلجابة الصحيحة( أ)
 (مبتدأ  –خبر  –فاعل  ) .........................:كلمة المصريون ُتعرب. مجدون المصريون 
  (الواو –األلف –الضمة  ) .............:بـ التلميذات مرفوعةكلمة  .مجتهداتالتلميذات  
 مما بين القوسين تخير اإلجابة الصحيحة( ب) 
 (العلماء )  كلمة   .لهم فضل كبير علينا العلماء :......................................................... .  

 (مثنى  –جمع تكسير  - جمع مؤنث سالم –جمع مذكر سالم )                   
 ( المواقع) كلمة . األثرية المهمة المواقعمن  األهرامات :......................................................... . 

 ( مثنى –جمع تكسير  -جمع مذكر سالم  -جمع مؤنث سالم  )                 
 : ، وأكمل الجملتينتخير اإلجابة الصحيحة( أ)
 (مبتدأ  –خبر  –فاعل  ) ...........................................:كلمة الولدان ُتعرب. مؤدبان الولدان 
 (الواو –األلف –الضمة ) ..............:كلمة الصديقان مرفوعة بـ. متفاهمان الصديقان  

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب) 
  َاسم؛ ألنها (  ةَ سَ رَ دْ مَ  )كلمة  .السَّاَلِم  َمْدَرَسةَ  بُ حَ ا أُ نَ أ............................. ...            

 (مربوطة ( تاء ) تنتهي بـ  –( الـ ) تبدأ بـ  –يسبقها حرف جر )                    
   َ( ِرُيوَن صْ مِ الْ  )كلمة . ُجُهوًدا َكِبيَرًة ِلَتَقُدِم اْلِباَلدِ  اْلِمْصِرُيونَ  لُ ذُ بْ ي................................ ...            

 ( جمع تكسير  –جمع مؤنث سالم  –مذكر سالم جمع )                     
 : ، وأكمل الجملتينتخير اإلجابة الصحيحة( أ)
  (مبتدأ  –خبر  –فاعل  ) .............................:كلمة بارعون ُتعرب. بارعونالمهندسون 
 (والوا –األلف –الضمة  ) ...............:كلمة األصدقاء مرفوعة بـ. متحابون األصدقاء  
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب)
 (  حرف  –فعل   – اسم ) . ..................... جملة اسمية ألنها تبدأ بــ هذه. العلم نور 
  ( حرف –  فعل – اسم  ) . ............. ( مبكرًا) كلمة . مبكًرا سلمى من النومتستيقظ 
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 َدليُل ِإعادِة التدويرِ         
ومَة َعلى الموادِّ البالستيكيِة َوالزجاِج ُرموَز ِإعادِة التدويِر المخت ِإنَّ       

َوالورِق َتعني الكثيَر، َفعندما َترى َأحدها استخدِم الدليَل التالي؛ ِلتضمَن إعادَة 
 .ويِر المنتِج َأو َتتخلَص ِمنُه ِبشكل  َصحيح  دتَ 
 

 ِفي ُعلِب الماِء ُهَو آمٌن وَقابٌل ِللتدويِر، ُيستخدُم      
 والعصيِر والمشروباِت الغازيِة، َوَلكْن َينبغي الحذُر ِمنْ 

 ُيستخدَم َمرًة َواحدةً لِ َتكراِر استخدامِه َنظًرا ألنُه َمصنوٌع ِ  
 .َفقْط، َوُيصبُح َساًما َمَع ِإعادِة َتعبئتِه ُمجدًدا 
  

 بو ُهَو آمٌن َوَقابٌل ِللتدويِر، ُيستخدُم ِفي ُعلِب الشام  
 .والمنظفاِت، َوَيتُم ِإعاُد َتصنيعِه ِبكثرة  

 

 ُيستخدُم ِفي ِصناعِة َمواسيِر الصرفِ  الصحيِّ     
 َوَبعِض ُلعِب األطفاِل، َوُهَو ِمْن َأرخِص أَنواِع البالستيك؛ 
 َوِلذا ُيستخدُم ِبكثرة ، َوَينبغي َتجنُب استخداِم هذا النوعِ  
 ..َساٌم، َوال ُيعاُد َتدويرهِ  ألنُه َضارٌة وَ  ِمَن البالستيك َمَع األطعمِة؛ 
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 ُيستخدُم ِفي  ُح لالستخداِم َوَقابٌل للتدويرِ اَل َيصل     
 .ُصنِع ُعلِب الشطائِر َوأكياِس التسوقِ 

 

 ُيعُد ِمْن َأفضِل أَنواِع البالستيك َوَأكثرِها َأمًنا؛     
 .. طعمةِ َفهو َيتحمُل الحرارَة، َواَل َيتفاعُل َمَع األ 

 ُيستخدُم ِفي ِصناعِة َحوافِظ الطعاِم َوالصحوِن 
 َوُعلِب األدويِة َوُكلِّ ما يتعلُق ِبالطعاِم، ولكنَّ ِإعادةَ 

 .َتصنيعِه قليلٌة َوَليسْت ُمنتشرةٌ  
 

 َقْد َينقُل َموادَّ َخطيرًة ِمنَ  َخطيًرا وغيُر آمن  ُيعُد      
 خدُم ِفي أكوابِ البالستيك لألطعمِة َواألشربِة، ُيست 
 القهوِة والشاِي التي ُتدُم ِبمطاعِم الوجباِت السريعِة، 
عادُة َتصنيعِه َشائعةٌ    .َواِ 
 

 الستةِ اَل يقُع هذا النوُع َتحَت أيِّ َتصنيف  ِمَن األنواِع   
 وال َتزالُ  ،َيكوَن عبارًة َعْن َخليط  منها َوَقدْ  ،السابقةِ  
 .ن األوساط العلميةَهذِه المادُة مجااًل للجدل بي 
 

ِظ على صحته وصحة البيئة ِمْن فهذه العالماُت ِهَي َدليُل اإلنساِن للحفا    
عادِة ِبناِء بيئة  خضحَ   .اَء َنظيفة  َخالية  ِمَن الُنفاياتر ولِه َواِ 
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 ةأدل دليل تحتفظ تتخلص عالمات رموز
 أدوية دواء خطأ صحيح االستخدام التدوير
 منتجات منتج خطر آمن  ما يرشد القارئ الدليل
     تتأكد تضمن
 أشكال شكل  أغلى أرخص  صالح قابل
 أكواب كوب مفيد ضار يجب ينبغي
 مياه ماء  أسوأ أفضل  

     الحرص الحذر 
 عصائر عصير  نادرة شائعة ملء تعبئة
 مطاعم مطعم التالية ابقةالس ابتعاد تجنب
 بيئات بيئة اإلهمال الحفاظ مؤذ   ضار 
 أوساط وسط   ُيعتبر ُيعُد 
 المفرد الكلمـــــــــة هدم بناء  

 رمز رموز  ملوقة نظيفة األطباق الصحون
 مادة مواد ممتلئة خالية منتشرة شائعة
 علبة علب   الخالف - النقاش الجدل
 عنو  أنواع    فارغة خالية
 شطيرة شطائر   المواد الضارة النفايات
 كيس أكياس     
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (     .رموز إعادة التدوير الموجودة على المواد ليس لها أهمية  (1)
 )      (      .  هناك مواد قابل للتدوير ومواد خطيرة غير قابل للتدوير  (2)
 )      (.لإلنسان للحفاظ على صحته وعلى البيئةعالمات التدوير دليل   (3)
 )      (  .                 يجب معرفة رموز التدوير واتباع إرشاداتها   (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :المعنى الصحيح لكل كلمة مما بين القوسيناختر 
 (أسماء   –ألوان  –عالمات )   .رموزابة المصرية القديمة عبارة عن الكت (1) 
 (يستخد   -يجب     –يذاكر )        .أن تجتهد في دروسك لتنجح ينبغي( 2)
 (صالح    –ممانع    –مؤيد )           .إلعادة التدوير قابلالورق  مادة  (3)
 (الكالم  –الخالف  –ع االستما.  ) مع من يختلف معك الجدالال تكثر من ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (   .....................................  .      )التلميذ الواجب في نشاط تكتب  (1)
  (   .....................................  ) .؛ لزيادة الخيرألصحراءتزرع الدولة   (2)
 (   ..................................... )                  . بلقلميكتب التلميذ   (3)
 (   ..................................... )            .إلى المدرسة مبكرا الولدينذهب  (4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل بما هو مطلوب بين القوسين
 (خبر .               ) ..................................... المعلمان ( 1)
 (فعل مضارع )  . األزهار في الحديقة  .....................................( 2)
 (ظرف مكان .  ) الجنود   .....................................يقف القائد ( 3)
 (ظرف زمان .       )    .....................................تغرد الطيور ( 4)
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
، وفي في البيوت، وفي المناطق الزراعية :النملة حشرة تعيش حولنا في كل مكان  

وقد القت هذه الحشرة اهتمام كثير من العلماء؛ فتتبعوا أعالي الجبال الشاهقة، 
حياتها؛ وبدا لهم الكثير من األشياء الغامضة عنها، ومن األشياء التي لفتت 

انتباههم أن النمل يعمل بدون قائد، فكل مجموعة تعرف متى تبدأ عملها ومتى تفرغ 
 .تعمرةمنه، ويتعاون أفراد كل مجموعة من النمل للحفاظ على بنية المس

 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)
 ............................(: المنخفضة ) مضاد كلمة  -2 .........................(: نالت ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)  .تحتاج مجموعة النمل إلى قائد لتنظيم العمل -1
 (..........................).      اهتم كثير من العلماء بدراسة حياة النمل -2
 لماذا يتعاون النمل في مستعمراته؟ ( ج)
-   .......................................................................................................... .........................................................................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
م حفال ضخما بمناسبة 2221من نوفمبر  25شهدت مصر مساء الخميس  

ف مفتوح في افتتاح طريق الكباش في مدينة األقصر التي توصف بأنها أكبر متح
العالم، يمتد المشروع بمحاذاة نهر النيل من معبد األقصر حتى معبد الكرنك بطول 

 . كم، وتهدف االحتفالية إلى الترويج السياحي لمدينة األقصر 2.7
 : هات من الفقرة السابقة  ( أ)
 (وصوال  –قديما  –ضخما  –بدءا )  ............................... (:كبيرا : ) كلمة مرادفها  -1
 (عبد  –طريق   –معبد  –مدينة )   .................................(: معابد ) كلمة جمعها  -2
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).      يوجد طريق الكباش في مدينة األقصر -1
 :لة التاليةأكمل الجم( ج)
 . ....................................................................................... تهدف احتفالية طريق الكباش إلى  -
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 اقرأ، قم أجب: السؤال األول
التي ال تستخدم المقصود بعملية إعادة التدوير هو إعادة استخدام األشياء القديمة  

ديدة يمكن استخدامها مرة أخرى، ويمكن استخدام المنتج الجديد في صناعة أشياء ج
بطرائق كثيرة، وإلعادة التدوير كثير من الفوائد فهو يسهم في تقليل كمية النفايات 

 .ويساعد على تجنب أضرار كثيرة والحفاظ على موارد البيئة،
 :  تخير المعنى الصحيح لما تحته خط  ( أ)
 ( الفهم - االستفهام – االستخدام)  ............................ :ةكثير  فوائدله  التدويرإعادة  -1
 ( ندافع عن –نبتعد عن  –نتعامل مع ) ................: أضرار النفايات نتجنبيجب أن  -2
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).      ئد للبيئةإعادة التدوير له كثير من الفوا -1
 :أكمل الجملة التالية( ج)
 . ................................................  تقلل عملية إعادة التدوير من التلوث وتقليل كمية -

 اقرأ، قم أجب: الثانيالسؤال 
حويلها إلى منتجات تتم من خالل جمع النفايات الزجاجية وتإعادة تدوير الزجاج    

جديدة يستفيد منها اإلنسان حيث يتم طحن الزجاج وتشكيله مرة أخرى بطرائق عديدة، 
وأشكال مختلفة، وتقوم كل دول العالم في العصر الحالي بتخصيص صناديق خاصة 

 .لكل نوع من النفايات؛ حيُث ُيسهم ذلك في تسهيل عملية إعادة التدوير
 : ط مما بين القوسين تخير معنى كل كلمة تحتها خ  ( أ)
 (كثيرة  -ممتعة  –جميلة )  .................................. :في النادي عديدةأمارس ألعاب  -1
 (يستفيد  -يباعد  –يشارك )  .......................: كل فرد من الفريق في الفوز يسهم -2
 ::أكمل الجملة التالية( ب)
 . .........................نفايات ُيسهم في تسهيل عمليةتخصيص صناديق لكل نوع من ال  -1
 ما فائدة إعادة تدوير المنتجات القديمة؟( ج)
-........................................................................................................................................................................ . 
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 (فعل مضارع )   تحويل الجملة االسمية إلى فعلية        

 ( ..فعل ) الجملة الفعلية تبدأ بــ  - 
 :مثل (ون) أو عالمة الجمع (ان) إذا بدأت الجملة بفعل ال نضع به عالمة التثنية  
 .يشرح المعلم الدرس -
 .المعلمة الدرس كتبت -
 ( ..اسم ) الجملة االسمية تبدأ بــ  -
 :إذا جاء بعد المبتدأ فعل نضع في آخر الفعل عالمة التثنية والجمع مثل 

 المضارع مع المؤنث المضارع مع المذكر
 .المعلم يشرح الدرس -1
 .المعلمان يشرحان الدرس -2
 .المعلمون يشرحون الدرس -3

 .التلميذة تكتب الواجب  -1
 .التلميذتان تكتبان الواجب -2
 التلميذات تكتبن الواجب -3

 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( أ)
 (جلسوا  –جلست  –جلس ي.    ) التالميذ في الفصل....... ........................................( 1)
 (يكتبون   –يكتبان  –يكتب .    ) الواجب ................... .............................التلميذان ( 2)
 (يحبون   –يحبان   –يحب .   ) وطنهم .................... ..........................المصريون ( 3)
 (يذهبون  –يذهبان  –يذهب .  ) السائحان إلى المتحف.......................................( 4)
 :أجب ما هو مطلوب بين القوسين( ب)
 (ل  ابدأ الجملة بالفع.    ) المصريون يحبون وطنهم ( 1)
- ........................................................................................................................................................................................ . 
 ( ابدأ الجملة بالفاعل .      ) يجتهد العمال في العمل( 2)
- ........................................................................................................................................................................................ . 
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 كتابة لوحة إرشادية                    
  :لوحة إرشادية

 .ق في مكان بها نصائح أو إرشادات لزوار المكانورقة ُتعل         
 القراءة غذاء العقل والروح

 .القراءة غذاء العقل والروح، والكتاب خير صديق  
 :عزيزي القارئ، يجب مراعاة اآلتي عند دخول المكتبة 
 أثناء دخول المكتبة الهدوء. 
 عدم رفع الصوت أثناء القراءة. 
 عدم تناول الطعام داخل المكتبة. 
 المحافظة على نظافة الكتب. 
 .مكتبة المدرسة مُتعلق هذه اللوحة اإلرشادية أما -

 تحليل اللوحة اإلرشادية                          
 القراءة غذاء العقل والروح العنوان
 .القراءة غذاء العقل والروح، والكتاب خير صديق   المقدمة

 :المكتبةعزيزي القارئ، يجب مراعاة اآلتي عند دخول  
 .الهدور أثناء دخول المكتبة  اإلرشادات

 عدم رفع الصوت أثناء القراءة. 
 عدم تناول الطعام داخل المكتبة. 
 المحافظة على نظافة الكتب. 
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 كتابة لوحة إرشادية                    
  :لوحة إرشادية

 .ورقة ُتعلق في مكان بها نصائح أو إرشادات لزوار المكان         
 تمتع بجمال حديقتنا هيا ن

 ..الحديقة جميلة، نتمتع فيها بالمناظر الجميلة، والهواء النقي  
 :عزيزي الزائر، ُيرجى مراعاة اآلتي 
 ال تقطف األزهار. 
 الحفاظ على المقاعد. 
 المحافظة على نظافة الحديقة. 
 عدم إزعاج اآلخرين. 
 .ُتعلق هذه اللوحة اإلرشادية في الحديقة -

 تحليل اللوحة اإلرشادية                      
 . ............................................................................................................................   -.  العنوان

 . ............................................................................................................................... - المقدمة
- ............................................................................................................................. . 

 . .............................................................................................................................  اإلرشادات
 ............................................................................................................................. . 
 ............................................................................................................................. . 
 ............................................................................................................................. . 
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 كتابة لوحة إرشادية                    
  :لوحة إرشادية

 .على شاطئ البحراكتب لوحة إرشادية تُعلق في          
 

.........................................................................................   

-  ............................................................................................................................... . 
-  ............................................................................................................................... . 

 ......................................................................................................................................... . 
 ........................................................................................................................................ . 
 ........................................................................................................................................ . 
 ........................................................................................................................................ . 
 .الفصلُتعلق هذه اللوحة اإلرشادية في  -

 تحليل اللوحة اإلرشادية                      
 . ............................................................................................................................   -.  العنوان

 . ............................................................................................................................... - المقدمة
- ............................................................................................................................. . 

 . .............................................................................................................................  اإلرشادات
 ............................................................................................................................. . 
 ............................................................................................................................. . 
 ............................................................................................................................. . 
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 (قصة استماع ) حوار مباشر                 

يوجد اليوم العديد من القضايا المهمة التي تسعى جميع دول العالم إلى : المذيع     
الطاقة التي يقوم عليها كل شيء في حياتنا اليومية؛ : إيجاد حلول لها، ومن أهمها

( شريف . د)  ولهذا نستضيف في لقاءنا اليوم على الهواء مباشرة األستاذ والعالم
 ..وهو عالم في العلوم والطاقة المتجددة

 . أهال بك معنا فلتعرفنا بنفسك أوال : المذيع    
شريف خبير بالطاقة . أهال بكم، أنا سعيد بوجودي معكم، أنا د: شريف. د    

 .المتجددة
 . أخبرنا أوال قبل الدخول في الموضوع بماهية الطاقة المتجددة: المذيع   
الطاقة المتجددة ببساطة هي تلك الطاقة الناتجة عن عمليات طبيعية : ريفش. د   

أشعة : من دون تدخل اإلنسان وتتجدد بصورة دائمة، وبالطبيعة عدة أنواع منها مثل
الشمس والرياح وأمواج البحر وغيرها ومن أهم مزايا الطاقة المتجددة أنها ال تنفد 

 . ومجانية، باإلضافة إلى أنها طاقة نظيفة
 م الطاقة المتجددة؟ كالم مثير وهل مصر تستخد: المذيع    
مصر من ضمن الدول التي لديها الكثير من الموارد الطبيعية كالرياح : شريف. د   

والتي استغلتها بطريقة إيجابية في اإنتاج الطاقة من خال بناء مشروع قومي يسمى 
مدينة رأس غارب بمحافظة البحر بقرية الزعفرانة التابعة ل( مزرعة رياح الزعفرانة)

 .األحمر
 وهذا هو موضوع حلقتنا، هل يمكن التحدث باستفاضة عن هذا المشروع؟ : المذيع
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بالطبع قرية الزعفرانة تقع على طول الشريط الساحلي للبحر األحمر : شريف. د
الذي يمتاز بسرعة الرياح، والتي جعلتها من أفضل المناطق على مستوى العالم 

لتوليد الطاقة،وتعد من أولى الزارع التي تم إنشاؤها إلنتاج طاقة متجددة من  مالئمة
الرياح كما أنها من المزارع الكبرى الموجودة في شريق أفريقيا، وتنتج ثلث ما ينتجه 

 .السد العالم من كهرباء
مشروع عظيم يفتخر به، وهل هذا هو المشروع الوحيد بمصر الذي يستخدم : المذيع

 لطبيعية إلنتاج طاقة متجددة؟ الموارد ا
ال ليس هذا هو المشروع الوحيد فنظا للنجاح الذي حققة مشروع : شريف. د

الزعفرانة قامت الدولة بالكثير من مشروعات الطاقة النظيفة المتجددة كمشروع جبل 
الزيت الذي يوجد أيضا بمحافظة البحر الحمر والتوقيع على عقود جديدة إلنشاء 

كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة للحد من انتشار اإلنبعاثات مدينة تنتج ال
 .الضارة بالبيئة

معلومات عظيمة، لقد استفدنا كثيرا؛ هل تريد إضافة أي تعليق في ختام : المذيع
 حلقتنا؟ 

نعم فأنا أريد أنتهز فرصة هذا اللقاء لتوعية الجمهور بأهمية ترشيد : شريف. د
لها المتعددة كالكهرباء والغاز ووقود السيارات وغيرها بسهولة       استهالك الطاقة بأشكا

وهو أقل ما يمكن تقديمه للحفاظ على البيئة، فكل ما نحتاج إليه هو إجراء بعض 
اليومية، تعديالت قد تبدو بسيطة إال أنها بالتأكيد سيحدث  التعديالت في سلوكياتنا

 . فرقا
  .اشكرا لك وسعدنا بوجودك معن: المذيع
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (   .     من أمثلة الطاقة المتجددة الشمس والرياح (1)
 )      (    .            الطاقة المتجددة من صنع اإلنسان (2)
 )      (  .     الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ال تلوث البيئة (3)
 )      ( .رانةيتم إنتاج الكهرباء من الرياح في مزرعة الزعف (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 (الغاز  –البترول  –الرياح . )  ............................................من أمثلة الطاقة المتجددة ( 1)
 . ...........................................في محافظة ( الزعفرانة ) ية توجد قر ( 2)

 (اإلسكندرية  –البحر األحمر  –سيناء الشمالية  –القاهرة )                       
 (مصر  –لبنان  –تونس . )  ...........................................مشروع جبل الزيت موجود في( 3)
 (الصناعة –الطاقة المتجددة  –الزراعة .).......................................شريف خبير في . د( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)ما يناسبه        من العمود ( أ)من العمود : صل
 )    (  . وال تنتهي  تتجدد طاقة  - . ...........................................الطاقة الشمسية ( 1)
 )    (  .طبيعية ال متجددة طاقة  - . .................................................................البترول ( 2)
 .       )    (طاقة غير متجددة  - . .................................................قرية الزعفرانة ( 3)
 .)    (في محافظة البحر األحمر  - . ...........................................الطاقة المتجددة ( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ( مجانية -البترول  –لزعفرانة ا –الطاقة الشمسية  ) :أكمل الجمل اآلتية
 .توجد في محافظة البحر األحمر  .......................................................................( 1)
  .  ........................................................الطقاقة المتجددة طاقة طاقة نظيفة و( 2)
 .طاقة نظيفة ال تقلل من االنبعاثات الضارة ..................................................( 3)
 .من مصادر الطاقة غير المتجددة   .................................................................( 4)
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 . الظواهر اللغوية: السؤال الثالث
 :تخير مما بين القوسين

 !   ( _  .   _  ؛    _   ؟  )  ............                      البشرما أجمل التعاون بين ( 1)
 (،   _  :   _   !   _   ؟  )               ............                     كم عدد شهور السنة ( 2)
 !   ( _  ؟   _   .   _   ) !      ............     التلوث خطر يهدد حياة البشرية ( 3)
  (،  _  !   _    ؛  _    ؟   ) .............    متى نذهب لزيارة األهرامات يا أمي ( 4)
 !  (_  ؟  _   .  _   ، )          .واألمطار كثير    ............     الجو بارٌد  (5)

   !  (_  ؟  _    : _   ،  )    ................                 ما أجمل صحبة المجتهد( 6)
 .الفالحون األرض بنشاط ....................................................     (7)

 (   زرعوا   -  يزرع   -  يزرعون)                                        
 .........    ...........................................: اسم ألنه( الوطن . ) حبيب لكل فرد من أبنائه الوطن( 8)

 (   يسبقه نداء _ به تنوين   –يسبقه حرف جر  –يبدأ بال )                      
 .........    ............... (:مجتهدان)كلمة  تصويب .في عملهم مجتهدانالمصريون  (9)

 (  مجتهدون  -مجتهد    –مجتهدات   )                               
 .........................تسمى الجملة السابقة جملة اسمية ألنها تبدأ بـــ.  العلم نور( 12)

 (حرف     –فعل     –اسم  )                                   
 .........................(:  المصريون) ، كلمة برع المصريون القدماء في التحنيط (11)

 (مثنى  –جمع تكسير  -جمع مؤنث سالم –جمع مذكر سالم )         
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 قتنا من ِبيئتنا اطَ                    
ذالَك ألنني ُأحُب َأنْ     َأقضي العطلَة الصيفيَة  َأنا َأنتظر َفصل الصيِف ِبفارِغ الصبِر، وا

ِفيها َأبي ِبأننا التي أخبرني ئلتي َعلى َأحد الشواطئ الساحليِة، َوَلْم َأنْم الليلَة اَمَع عَ 
 .ا إلحدى ُمدِن ُمحافظِة البحِر األحمرِ َسنسافُر َغدً 

َونحُن ِفي َطريقنا َوَكعادتي ُأحُب التطلَع ِمْن َنافذِة السيارِة، َوَهذِه المرَة رَأيُت شيًئا     
ضايقني َوهو ُدخان ُمنبعٌث ِمْن إحدى السياراِت، ُكلما تطايَر َمَع الهواِء َكاَن ُيخفي 

ِلَم َأشعُر ِبهذا الضيِق : ِضيًقا ِفي التنفِس َفسألُت َأبيالرؤيَة َبعَض الشيء َوُيسبُب ِلي 
 .ِفي التنفسِ 

َيا َماجُد، َهذا الُغباُر َيحتوي على العديد ِمَن الغازاِت الضارِة ِبصحِة : قاَل لي أبي    
 .اإلنسانِ 

 َوَما الحلُّ َيا َأبي للتخلِص منها؟   
؛ َكالطاقِة فةُ المتجددِة وهي الطاقُة النظي ةِ الحلُّ ِفي استخدام الطاق: َردَّ َأبي قائاًل    

والغاز الطبيعي المستخرج من النَّفِط ) الشمسيِة َوَطاقِة الرياِح وغيرهما َكبديل  للوقوِد 
 .، وهذا من أفضِل الُحلوِل للتخلِص من تلوث الهواءِ (والفحِم 

لعديُد من َطواحيِن الهواِء، فقاَل ِفي َأثناِء َحديِث َأبي َمررنا ِبمكان  َهواؤه َنِقيٌّ ِبِه ا    
ها هو  –وكان على َوجهِه ابتسامُة فرح  وبصوت يصحبه الفخُر واالعتزاُز  -: َأبي

وهي واحدٌة من كبرى ( جبِل الزيِت ) استخدام الطاقِة البديلِة َيا ماجُد؛ َفهذِه محطُة 
 .المحطات في العالم لتوليد الكهرباء من الرياح

 مَع َأبي َأدركُت َأنَّ الحلَّ في استبداِل الطاقِة المتجددِة ِبالطاقِة من خالل حديثي    
وكلما زاد إنتاجها قلَّ تلوُث الماِء والهواِء، وكلما زاد .. غيِر المتجددِة؛ َفهي ال تنفدُ 

، وواصلُت النظَر من النافذةِ   عدِد السياراِت التي تعمُل ِبالكهرباِء قلَّ التلوُث البيئيُّ
 . ُت البحَر األحمَر ِبجواري وسعادتي ال ُتوصُف بهذه اللحظةِ حتى َشاهد
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 بحور-بحار بحر  أكره أحب بشوق بفارغ الصبر
 طرق طريق أمس غًدا إجازة عطلة
      

 نوافذ نافذة  ُيظهر ُيخفي النظر –الترقب  التطلع
 أدخنة دخان  راحة ِضيق خارج منبعث
      

 بدائل بديل  نافعة ضارة  التراب الغبار
 أماكن مكان  مرض صحة  أجاب رد
      
 مياه ماء  مشكلة  حل  صافي نقي

 أناسي إنسان  قذرة نظيفة الفخر االعتزاز
 أحاديث حديث     

 المفرد الكلمة  صناعي طبيعي  األماكن المحطات
 شاطئ شواطئ  ملوث نقي إنتاج توليد
 مدينة مدن    

 غاز غازات  عبوس ابتسامة  فهمت أدركت
 حل  حلول    تنتهي تنفد
 طاحونة طواحيم  تتجدد تنفدد  

 محطة محطات  توقفت واصلت  أكملت واصلت
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      ( .طستسافر األسرة إلى مدينة العريش على البحر المتوس  (1)
 )      (  .   يوجد في محطة جبل الزيت كثيرا من طواحين الهواء (2)
 )      (   .الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة التي تلوث الهواء (3)
 )      (   .          الطاقة المتجددة تنفد باستخدام اإلنسان لها (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :المعنى الصحيح لكل كلمة مما بين القوسيناختر 
  (بشوق   -بفرح  –بحزن )     .بفارغ الصبرينتظر التلميذ يوم النجاح  (1) 
  (فهم    -قرأ    -سمع  .     )  الناجح أهمية االجتهاد والمذاكرة أدرك( 2)
  (إرشاد  –تقوية   –إنتاج . ) ليالكهرباء من محطة السد العا توليديتم  (3)
 (حاولت  –سامحت  –أكملت )        . الطبيبة عملها ليال بنشاط واصلت( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 ( المتجددة -األحمر  –الرياح  -التنفس  ):  أكمل الجمل اآلتية
   ................ .......................................................ت األسرة إلى مدينة على البحرسافر  (1)
   .تحافظ على البيئة وال تلوثها ............ .......................................مصادر الطاقة  (2)
   . ............... ..................................................في جبل الزيت يتم توليد الكهرباء من  (3)
     . ............... ..................................................................الغازات الضارة تسبب ضيق في  (4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (........................................................) .المصريون أن يعيشوا في سالم يحبون ( 1)
 (........................................................)  .      عملهماالمصريون بارعون في  ( 2)
 (........................................................).       ألعلميحرص المجتهد على طلب  ( 3)
 (........................................................).الالعبون أرض الملعب قبل المباراة نزلوا (4)
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 ثم أجب ،اقرأ: السؤال األول
لمهاجرة، وهي تلك منح اهلل مصر موقًعا استراتيجيا جعلها استراحة مميزة للطيور ا

الطيور التي تهرب من برد الشتاء في أوربا، وتأتي إلى مصر مرتين سنويا؛ مرة في 
ومن أشهر الطيور المهاجرة طائر اللقلق األبيض، وهو ... الربيع وأخرى بالخريف

 .طائر أوربي يهاجر في الشتاء بحثا عن الدفء
 : خطهات من الفقرة السابقة كلمة لها نفس معنى ما تحته   ( أ)
 ( ..................................... : )شتاء  التي تترك وطنهايأتي إلى مصر كثير من الطيور   -1
فريقيا   بموقع متميرتتميز مصر  -2  ( ..................................... : )يربط بين قارتي آسيا وا 
 :م العبارة الخطأ أما X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (...........................).   ُيعد طائر اللقلق األبيض من أشهر الطيور المهاجرة إلى مصر -1
 (...........................).فريقي األصل يهاجر إلى مصر شتاءطائر اللقلق األبيض طائر إ  -2
 ؟كم مرة تأتي الطيور المهاجرة إلى مصر( ج)
- ............................................................................................... .....................................................................................   . 

 ----------------------------------------------------------
 أجب ثماقرأ، : الثانيالسؤال  
عاما، أذكر حين قررت العودة من هجرتي؛  14أنا ماجد، في مثل هذا اليوم من  

تعجب الجميع، ولكنني اري قى قر إلقامة مشروع يعمل به الكثير من الشباب، وكيف ال
أنا اآلن أملك مصنعا كبيرا أتمنى الرجوع بفارغ الصبر؛ لكي أرد الجميل لوطني، كنت 

 .هم مفعمة بحب العمل والوطنبه آالف العمال يعملون ونفوس
 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)

 ...........................(:القليل ) مضاد كلمة  -2 ......................(:  بشوق)  معنى  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)         .نهفشل مشروع ماجد الذي أنشأه في وط  -1
  (..........................) .كان هدف ماجد من العودة هو الحصول على المال -2
 ماذا فعل ماجد ليرد فضل الوطن عليه؟ ( ج) 
- ............................................................................................... .......................................................................................   . 
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 :اقرأ ثم أجبالسؤال األول 
، عزيز على كل نفس، وفوق كل شبر من أرضه قصة فرد الوطن حبيب إلى كل     

هون ، ومن أجل الوطن تحن المرء إلى وطنه كلما بعد عنهمن قصص الكفاح؛ لهذا ي
وهذه الثروات في حاجة إلى  أبناء مصر، إن مصر غنية بثرواتهايا ، الحياةمصاعب 

 .حتى تظل مصر واحة األمان جهودكم الستغاللها؛ فحافظ على أرضها؛
 :تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط ( أ)
 (األمل  -لفخرا - الطمأنينة -السعادة)  .......................... .في وطني باألمانأشعر  - 
 أمام العبارة الخطأ  X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة   ( ب)
  ناء بحياتهم من أجل وطنهميضحي األب   . (..........................) 
   نسان في وطنه بالخوفيشعر اإل       .   (..........................) 
 ن؟ مصر واحة لألمن واألماكيف تجعل ( ج)
- ....................................................................................................................................................................... ............... . 

----------------------------------------------------------------------------- 
 :اقرأ ثم أجبالسؤال الثاني 

تعود أبي أن يعود من العمل كل يوم ومعه جريدة يومية بها كثير من األخبار،  
، (ائية في مصرأول سيارة كهرب) بها خبرا بعنوان وعندما فتحت الجريدة أمس وجدت 

ا؛ اشتدت دهشتي؛ ألنني لم أسمع من قبل عن سيارة تعمل بالكهرباء، وكنت سعيد
 .ألنني أعلم أن السيارات التي تعمل بالوقود تلوث البيئة وتضر بصحة اإلنسان

 :هات من الفقرة السابقة  ( أ)
 ..........................( : تفيد ) مضاد كلمة  -2 ..........................(: زادت ) كلمة بمعنى  -1
 :أكمل الجملتين ( ب)
  . ............... ....................................................................كان في الجريدة خبرا بعنوان -1
 .البيئة  ...................................................................السيارات التي تعمل بالوقود  -2
 ما أضرار السيارات التي تعمل بالوقود؟( ج)
- ....................................................................................................................................................................... ............... . 
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 (فعل ماضي )   تحويل الجملة االسمية إلى فعلية           

 ( ..فعل ) الجملة الفعلية تبدأ بــ  - 
 :مثل( ون)أو عالمة الجمع ( ان)الجملة بفعل ال نضع به عالمة التثنية  إذا بدأت  
 .المعلم الدرس شرح -
 .كتبت المعلمة الدرس -
 ( ..اسم ) الجملة االسمية تبدأ بــ  -
 :إذا جاء بعد المبتدأ فعل نضع في آخر الفعل عالمة التثنية والجمع مثل 

 مع المؤنث الماضي مع المذكر الماضي
 .درسشرح الالمعلم  -4
 .الدرس شرحاالمعلمان  -5
 .الدرس واالمعلمون شرح -6

 .الواجب تكتبالتلميذة   -1
 .الواجب تاالتلميذتان كتب -2
 الواجب كتبنالتلميذات  -3

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( أ)
 (جلسوا  –لست ج –جلس  .    ) التالميذ في الفصل....... ........................................( 1)
 ( كتبوا    –  كتب   – اكتب)    .  الواجب ................... .............................التلميذان ( 2)
 ( أحبوا  – يحبان   –يحب )    . وطنهم .................... ..........................المصريون ( 3)
 ( ذهبوا   – ذهبا   –ذهب )    . السائحان إلى المتحف.......................................( 4)
 :أجب ما هو مطلوب بين القوسين( ب)
 (ابدأ الجملة بالفعل  .    ) وطنهم  أحبواالمصريون ( 1)
- ........................................................................................................................................................................................ . 
 ( ابدأ الجملة بالفاعل .      ) العمال في العمل اجتهد( 2)
- ........................................................................................................................................................................................ . 
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 (َسٌد عال  جديٌد ) ان بنب               
يِة، ُتعُد الطاقُة الشمسيُة ِمْن َأهمِّ َمصادِر الطاقِة المتجددِة على سطِح الكرِة األرض    

ِبالطاقة الشمسيِة، َوُهَو ما  ي َيجعلها مْن َأغنى ِدوِل العالمِ َوتتمتُع مصُر ِبموقعها الذ
َجعَل التفكيَر الشاغَل في استغالل هذا الموقع الجغرافي أمرًا ضرورًيا َوَذلَك ِببناِء أكبِر 

، (ُأسوان ) على أرِض محافظِة ( ان بنب) الشمسيِة في العالِم بقرية  طاقةلِ مجمع  ل
 .والتي ُتعتبُر جوهرَة النيِل الساحرةَ 

للطاقِة الشمسيِة ِبموقعِه؛ حيُث َتمَّ اختباُر هذا المكاِن ِبناء  ( ان بنب) مشروُع  َيتميزُ   
( بنيان ) قريةِ  !موقع أنَّ  والتي أكدتْ  الفضائية،( ناسا ) على دراساِت وتقاريِر وكالة 

واحٌد من أكثِر األماكِن سطوًعا للشمِس في العالِم، وتكمُن أهميُة هذا المشروِع أيًضا 
 . عالًيا جديًدا لمصَر من حيُث إنتاِج الكهرباِء من الطاقِة النظيفةِ فِي َكونِه سًدا 

تمَّ بناُء هذا المشروِع على مساحة  هائلة  ِلدرجة  يمكُن من خاللها رؤيتُه بوضوح      
مِن الفضاِء، وهو ما يدُل على عظمِة وحجِم الطاقِة التي َسينتحها ليضع مصر على 

فضاًل عن توفيِر الطاقِة  –المتجددِة، وتتجلى أهميتُه  خريطِة الدوِل المنتجِة للطاقةِ 
على زيادِة االستثماِر بمصَر، وهَو ما أدى إلى إتاحِة فرِص  في أنُه عملَ  –النظيفِة 

عمل  جديدة  للشباِب ورفِع كفاءِة العاملين، وقْد نالْت أسوان النصيَب األكبَر في هذه 
 .الفرِص لتشغيِل الشباِب 

اإلنسانيِة الَم ال يستطيُع االستغناَء عن الطاقِة لتوفيِر االحتياجاِت وألِن الع     
، التنقِل، االتصاالِت َكاإلنارةِ ) األساسيِة  وِلخدمِة عملياِت اإلنتاِج  (وغيرها .. ، الطهيِّ

َكالمصانِع والمزارِع وغيرهما ِفإن الطاقَة المتجددَة تعمُل على توفيِر هذا كلِه ولكن 
، َفهي نابعة من مصادِر طبيعية  ال بصورة  آمنِة و  غير مضرة  للبيئِة وكذلك بشكل  دائم 

صَر تنفُد وتتجدُد بتجدِد الحياة؛ فيتبُع ذلَك تنميٌة اجتماعيٌة واقتصاديٌة، وهو ما جعل م
عالِم؛ الشمسيِة التي ُتعُد األكبَر من نوعها في ال( بنبان)تسعى جاهدًة إلنشاِء محطِة 

للطاقة الشمسيِة بجائزِة التميِز الحكوميِّ العربيِّ ِلُيضاَف إلى ( بنبان)فقْد فاَز ُمجمُع 
كأفضِل  2218سجِل الجوائِز؛ حيُث فاَز بجائزتين؛ إحداهما جائزُة البنك الدولي لعام 

    .مشروع  بالعالمِ 
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 طاقات طاقة  لفانيةا المتجددة ُتعتبرُ  ُتعدُ 
 أسطح سطح  أفقر  أغنى  تتميز تتمتع
 مواقع موقع  أصغر  أكبر  ما نهتم به الشاغل
 عوالم عالم   استثمار  استغالل 

 حيوات حياة منخفض عال    
 مجتمعات مجتمع صغيرة هائلة  كبيرة هائلة
 جواهر جوهرة يعجز يستطيع يبين يدل 
 عمشاري مشروع    تظهر تتجلى
 وكاالت وكالة  التمسك االستغناء  قدرة كفاءة
 سجالت سجل  خطيرة آمنة  

 سدود سد  نافعة ُمضرة التخلي االستغناء
 خرائط خريطة   الطبخ الطهي
 المفرد الكلمـــــــة  صناعية طبيعية  ُمؤذية ُمضرة
 مصدر مصادر  تبقى تنفد صادرة نابعة
 دراسة دراسات  خسر فاز  
 تقرير تقارير    تهيتن تنفد
 فرصة فرص أسوأ أفضل تطوير تنمية
 عملية عمليات    تعمل تسعى
 مزرعة مزارع    
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 (     )    .يوجد في محافظة أسيوط( ببان ) ُمجمع الطاقة الشمسية   (1)
 (    )     .للطاقة الشمسية من الفضاء( بنبان ) يمكن رؤية مشروع   (2)
 (    )     .         الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة  (3)
 (   )    . فرص عمل جديدة للشباب في أسوان( بنبان ) وفر مشروع   (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :بين القوسينالمعنى الصحيح لكل كلمة مما اختر 
   (استخراج  –استفهام  –استثمار . ) موارد الصحراء استغالليجب على الدولة  (1) 
 (التعلم –التخلي –االستماع .) عن األشياء غير الضرورية االستغناءيمكن لنا ( 2)
  (تتعامل   –تظهر   –تقل (. ) بنبان ) قدرة المصرية في بناء مشروع  تتجلي (3)
  (جائزة   –نابعة   –مشهورة . ) من مصادر طبيعية نابعةهرومائية الطاقة الك( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (  المتجددة -الكهرباء  –الشباب  –أسوان  )  : أكمل الجمل اآلتية
 .   ............. ...............................................دِر الطاقةِ ُتعُد الطاقُة الشمسيُة ِمْن َأهمِّ َمصا ( 1)
   . .................... .................ة ظيوجد في محاف( بنبان )  الشمسيِة في طاقةالِ مجمع   (2)
 . .................... ..........................................فرص عمل لكثير من ( بنبان ) وفر مشروع   (3)
   .  ... ..................................................................يعتبر سدا عاليا إلنتاج ( بنبان ) مشروع  (4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (........................................................)    .  اسامة تلميذ مجتهد في المذاكرة  (1)
 (........................................................)    .المهندسان مجتهدتان في عملهما ( 2)
 (........................................................) .أعطى المعلم جائزة اللتلميذ المتفوق ( 3)
 (........................................................)  .           العامَل متفوٌق في العملِ   (4)
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 : اقرأ،  ثم أجبالسؤال األول 
 52صر، اكتشف بها معبد ومدينة جميلة، وهي من المواقع األثرية في م( سقارة ) 

وًتا، يعود تاريخ هذه االكتشافات إلى عصر الدولة المصرية الحديثة قبل تاب 52بئرًا و
الميالد، والتي يعد رمسيس الثاني أشهر ملوكها، وهي مدينة تظهر لنا  كنوزها، وقد 

 .شهرًة واسعًة في كثير من المحافل الدولية« سقارة»القت مدينة 
 :هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط( أ)
   األثرية العظيمة باألماكنمتلئ مصر ت .       (....................................)   
   تاريخ آثار مصر إلى العصور القديمة يرجع . (....................................)     
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب)
   ك الدولة المصرية الحديثة قبل الميالدرمسيس الثاني أشهر ملو.(.........................) 
  تابوًتا 52بئرًا، و  52اكتشف حديثًا في سقارة معبد، و .   (........................) 
 .ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة( جـ) 
- .............................................................. ........................................................................................................................   . 

 : اقرأ،  ثم أجب
من المصريين القدماء؛ لذا مارسوا العديد من األلعاب،  رعاية كبيرةالقت الرياضة  

ونها في الصيد للعثور على الطعام، وقد وباألخص رياضة الرمح التي كانوا يستخدم
كانت األلعاب تمارس بالكرات والمضارب المصنوعة من أشجار النخيل، وفي الوقت 

 ".المعاصر تحولت هذه األلعاب إلى ألعاب أولمبية منتشرة حول العالم
 :هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط( أ)
 كرة القدم اهتمام المصريين  نالت.       (...............................................)  
  هائلةتم بناء المشروع على مساحة .   (...............................................)  
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب)
 كانت مضارب األلعاب تصنع من الحديد          .(..........................) 
 اهتم المصريون القدماء بالرياضة اهتماًما كبيرًا   .(..........................) 
 .ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة( جـ) 
- ........................................................................................................... ...........................................................................   . 



 69                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 اقرأ، ثم أجب: السؤال األول 
 لمصر فى العصر الحديث ُيضاف إلى إنجازات أبنائها  إنجاز عظيمالسد العالي    

على مر العصور؛ فهذا السد حمى القرى المحيطة بنهر النيل من خطر الفيضان، 
 فََّر لمصر المياه التى كانت ُتهدر بال فائدة ؛ لنستغلها في استصالح وزراعةووَ 
 .أراضينا، باإلضافة إلى توفير طاقة كهربائية هائلة 
 :اختر الصواب مما بين القوسين ( أ)
 ( تنحسر  -تتجمل  –َتضيع  –ُتسرع   )    ...........    ........................( :  ُتهدر) مرادف  -1
 ( السواد - السديد -األسود  -السدود )     .........   ..........................( : السد ) جمـع  -2
 :أمام العبارة الخط أ( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓)ضع عالمة (ب)
           (..........................).  لمصر فى العصور القديمة  إنجاز عظيمالسد العالى  -1
              (..........................)      .   َوفََّر السد العالى لمصر طاقة كهربائية هائلة   -2
 ؟ماذا يحدث لو لم يتم بناء السد العالي( ج) 
- ......................................................................................................... .............................................................................   . 

 اقرأ، ثم أجب: الثانيالسؤال 
الطاقة الكهرومائية يتم توليد هذه الطاقة من السدود مثل السد العالي، فمع حركة 

طاقة المياه تتحرك أجهزة ُتسمى التوربينات الموجودة أمام السد وتدور لتحول ال
الحركية إلى طاقة كهربائية، وقد ظهرت هذه الطاقة منذ القدم في مطاحن الحبوب، 

 .الصين: والطاقة الكهرومائية من أكثر أنواع الطاقة استخداما في بعض الدول مثل
 :هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط( أ)
   الزجاج من الرمال البيضاء  إنتاجيتم.     (........................................)  
   في الصناعة استعماالالحديد أكثر المعادن ( ..........................................)  
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب)
 الصين أقل دول العالم استخداما في بعض الدول          .(..........................) 
 .ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة( جـ) 
- ............................................................................................................................. .........................................................   . 
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 كتابة تقرير عن رحلة                         
 .معلومات عن رحلة قمت بها إلى مكان ما :التقرير عن رحلة 

 رحلة إلى اإلسكندرية                           
جاء اليوم الذي كنت أنتظره، استيقظت من النوم مبكرا وأنا أشعر بسعادة كبيرة،      

لسابعة صباحا عندما ركبت مع أسرتي وبعد تناول اإلفطار مع أسرتي، كانت الساعة ا
 .السيارة، وبعد أربع ساعات تقريبا وصلنا إلى اإلسكندرية

دخلنا أحد الشواطئ وسبحت في الماء، ثم جلست مع أسرتي لتناول الغداء، ثم     
 .ذهبنا إلى مكتبة اإلسكندرية وزرنا قلعة قايتباي

بنا سيارة أبي وعدنا إلى مر الوقت سريًعا وعندما جاءت الساعة السادسة رك    
 .القاهرة ووصلنا المنزل الساعة العاشرة مساء

تمنى لو قضيت حر الجميل، ونظافة المكان، وكنت أأعجبني في الرحلة منظر الب    
، اقترحت على أبي أن تكون مدة ، فاليوم الواحد لم يكن كافًياعدة أيام على الشاطئ

 .لقادمةالرحلة في المرة ا
 ةاإلجاب العنصر

 .الساعة السابعة صباًحا: ساعة الحرك - الزمان -
 .الساعة العاشرة مساءً : ساعة العودة -

 .اإلسكندرية - المكان  -
 .سيارة أبي - وسيلة المواصالت -
 .مكتبة اإلسكندرية وزرنا قلعة قايتباي - ما شاهدته -
 .سبحت في الماء، وتناولت الغداء مع أسرتي - ما قمت به  -
 .ة منظر البحر الجميلأعجبني في الرحل - ما أعجبني  -
 .أن اليوم الواحد لم يكن كافيا - ما لم يعجبني -
 .أن تكون مدة الرحلة في المرة القادمة  أطول - ما أقترحه -
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 كتابة تقرير عن رحلة                          
 .معلومات عن رحلة قمت بها إلى مكان ما :التقرير عن رحلة 

 حف المصريالمترحلة إلى                       
جاء اليوم الذي كنت أنتظره، استيقظت من النوم مبكرا وأنا أشعر بسعادة كبيرة،      

 أبيصباحا عندما ركبت مع  العاشرةوبعد تناول اإلفطار مع أسرتي، كانت الساعة 
 .المتحفتقريبا وصلنا إلى  ساعةالسيارة، وبعد 

 وتماثيل  رعونية المبهرة،ار الفمتحف المصري، وشاهدت كثير من اآلثالدخلنا     
، وقمت بالتقاط بعض الصور في ملوك الفراعنة الضخمة المنتشرة في جوانب المتحف

 .حديقة المتحف 
 البيتركبنا سيارة أبي وعدنا إلى  الثانيةمر الوقت سريًعا وعندما جاءت الساعة     

 .الثالثة عصراووصلنا المنزل الساعة 
كانت أمي ، ونظافة المكان، وكنت أتمنى ومياواتقاعة المأعجبني في الرحلة     

 .واقترحت على أبي أن نزور المتحف كل عام ،معي في هذه الرحلة الجميلة
 اإلجابة العنصر

 . .....................................................................................................................- الزمان -
-..................................................................................................................... . 

 . .....................................................................................................................- المكان  -

 . .....................................................................................................................- المواصالتوسيلة  -

 . .....................................................................................................................- ما شاهدته -

 . .....................................................................................................................- ما قمت به  -

 . .....................................................................................................................- ما أعجبني  -

 . .....................................................................................................................- ما لم يعجبني -

 . .....................................................................................................................- ما أقترحه -
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 كتابة تقرير عن رحلة                  
 .اكتب تقريرا عن رحلة مدرسية إلى حديقة الحيوان - 
 :استخدم عناصر كتابة التقرير 

 . الزمان -1
 . المكان -2
 .وسيلة المواصالت -3
 .ما تم مشاهدته -4
 . ما قمت به -5
 . ما أعجبني في الرحلة -6
 . يعجبني في الرحلةما لم  -7
 .ما أقترحه -8

 رحلة إلى حديقة الحيوان                 
..................................................................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... ...............

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
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 (نص استماع)     واصلالترابط والت                   
 بين الماضي والحاضر: الفصل األول    

 .الجد ذو شعر ولحية أبيضين، وله طبع هادئ: منير -: الشخصيات
 .األم تهوى الطبخ وتمتلك متجرا على اإلنترنت: مها -             
 .األب ذو شعر أسود، يعمي محاميا وهو مثقف ومفكر: أحمد -             
 .فتاة ذات عشر سنوات، محبة للحركة والمرح: زينب -            
 .شقيق زينب التوأم، هادئ الطباع ويحب القراءة: زيد -            

 :المشهد األول
يفتح الستار على غرفة الجلوس حيث يجلس األب أمام الحاسوب، في حين يتأمل    

في ( زينب ) قفز الجد من الشباك أصوات زقزقة العصافير مشاهدا منظر الغروب، وت
يقرأ وهو جالس على كرسي ( زيد ) أرجاء الغرفة وهي تدندن بعض األناشيد و 

مسرعة بحركات رشيقة لتفتح الباب، ثم ( زينب) دق جرس الباب، فتحركت ... والده
جاءت األم وهي تحمل ... يا أمي لقد حضر رجل توصيل الطلبات: نادت والدتها

 .ل إياها شاكرة لهأكياسا مغلفة ثقيلة وأعطت الرج
هذا الرجل هو المسئول (: زينب) ؟ قالت (زينب ) من هذا الرجل يا : قال الجد     

 . عن توزيع طلبات الطعام ألصحابها
 وكيف تمت عملية الشراء واالتفاق حتى يتم التسليم؟ .. متعجبا: قال الجد    
تحرك ! ، سأريكيا جدي، اآلن أصبح كل شيء يتم عبر اإلنترنت(: زيد ) رد     

وجده وجلسا أمام الحاسوب؛ ليشرح له تفاصيل المتجر اإللكتروني، وكيف تتم ( زيد)
 .عمليات البيع و الشراء من خالله

 : المشهد الثاني 
وقد حل المساء وكل فرد يجلس أمام جهازه الخاص المتصل باإلنترنت، ويجلس     

، وحل ظالم بالبيت وساد الهدوء، الجد وحده يشاهد التلفاز، فجأُة انقطعت الكهرباء
وأخيرا : تحركت األم وأنارت شمعة والتفت األسرة حولها، فابتسم الجد فرحا قائال

 . اجتمعنا
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كانت الشمعة رفيقة دربي في أيام الدراسة، وكنا نجلس معا : أضاف الجد قائال    
 . كأسرة كل يوم لساعات طويلة نتسامر ونضحك ونتواصل معا

لكنني يا جدي ال أستطيع أن اتخيل الحياة بدون تلفاز وال هاتف (: نب زي) ردت     
 ! وال إنترنت، ال ال غير معقول

في أن نعيش أنا وأنت وأخوك هذه التجربة لمدة أسبوع ( زينب ) ما رأيك يا : رد الجد 
 .دون أي وسائل تكنولوجية، ولنقم معا بالتجربة الجمعة المقبلة

أنا معكما من ( زيد ) وأضاف .. موافقة يا جدي فلنبدأ: ةقائل( زينب )  تحمست    
 . اآلن
 : ثلالمشهد الثا   
) حيث يجلس الجد متناوال كوبا من الشاي، جاءت  في الشرفة وعند شروق الشمس، 

  جدي لقد انتهت المدة، وأنهينا التجربة قال: بصوت عال وهي تجري قائلةً ( زينب 
 !لقد مر الوقت ببطء ( : زيد )
انظر يا جدي، لقد قرأت هذه الكتب كلها في أسبوع ولخصتها، (: زيد ) قال    

 .وأجريت بعض التجارب العلمية، ومارست رياضة الجري كل صباح
أما أنا يا جدي، فقد تعلمت العديد من وصفات الطعام، وأمضيت ( : زينب ) قالت    

ائية كنا قد اعتدنا لعبها مع أمر وقتا ممتعا، ورتبت غرفتي، ولعبت مع أخي ألعابا ثن
 . من قبل، ولم أنَس القراءة فكنت أقرأ يوميا كتابا في الصباح باللغة العربية

: وقاطعته زينب قائلة... كم سعدت بما أنجزتماه هذا األسبوع: فرح الجد قائال    
وأنا اشتقت لأللعاب (: زيد ) ولكنني يا جدي اشتقت للتواصل مع أصحابي، وقال 

 . تواصل االجتماعي، وأشعر بأنني انقطعت عن العالمومواقع ال
نعم، فلكل وقت مميزاته وسلبياته، ولكن علينا أن نحذر ونمارس كل : قال الجد   

 .شيء باعتدال 
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      ( يشاهد مبارة كرة قدمأمام شاشة التلفاز  يجلس( أحمد ) كان األب   (1)
 )      (   . اع الكهرباء في المساء هو سبب تجمع األسرة معا كان انقط  (2)
 )      (        .البعُد عن وسائل التكنولوجية الحديثة لع مميزات وعيوب  (3)
 )      ( .   عاش زيد و زينب لمدة شهر بعيدا عن الوسائل التكنولوجية  (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 (  عشرة -تسعة  –ثمانية  . ) أعوام  ...............................................  ( زينب ) ُعمر ( 1)
 (لجدة ا –األم     –زينب )   .(اإلنترنت ) متجرا على  ................................تمتلك  (2)
 ( يوم -شهر  –أسبوع ) .بدون وسائل تكنولوجية...................عاش زيد وزينب مدة( 3) 
 (جميع ما سبق –الرياضاة  –القراءة .)........................... استغل زيد هذا األسبوع في( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)ما يناسبه        من العمود ( أ)من العمود : صل
 )    (. وصفات الطعام  –   .  .................................................مارس زيد رياضة  (1)
 )    (     .  محاميًا   -   .  ......................................تعلمت زينب العديد من( 2)
 )    (      . الهدوء    -   .  ................................................................. يعمل األب (3)
 )    (       .الجري    -   .  ............................................................... يحب الجد ( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ( الشباك  –مميزات  –شمعة  –زينب  ) : أكمل الجمل اآلتية
 .   ....................................................... كان الجد يتأمل منظر الغروب من  (1)
 .  الباب لرجل توصيل الطلبات ..........................................................  فتحت( 2)
 .  ........................................................ أنارت األم  الكهرباءعندما اقطعت  (3)
 .  وعيوب  ................................... البعد عن الوسائل التكنولوجية له  (4)
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 : اإلجابة الصحيحةتخير  
  اسم؛ ألنها (الرياضة ) كلمة . اهتماًما كبيرًا ةالرياضالقت : :...................................... . 

 ( مربوطة ( تاء)  تنتهي بـ  -بها تنوين  -يسبقها حرف جر  )                
  ( النباتات) كلمة . في الحديقة النباتاتتنمو :.................................................. . 

 )حرف جر    –فاعل   –خبر   –مبتدأ    )                                 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب) 
 اسم ألنه ( الوطن ) .حبيب لكل فرد من أبنائه الوطن :......................................................... .                             

 ( يسبقه نداء - به تنوين –يسبقه حرف جر  – ( لأ) ـ تبدأ ب)                
  اسم؛ ألنها ( عصر) كلمة . ما قبل الميالد عصرإلى تعود اآلثار :....................... .   

 ( يسبقها حرف جر -آخرها تنوين  - ( أل)  تبدأ بـ -آخرها تاء مربوطة  )      
 : ، وأكمل الجملتينالصحيحة تخير اإلجابة 
 (مبتدأ  –خبر  –فاعل  ) .........................:كلمة المصريون ُتعرب. مجدون المصريون 
  (الواو –األلف –الضمة  ) ............:بـ التلميذات مرفوعةكلمة  .مجتهداتالتلميذات  

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب) 
   َاسم؛ ألنها (  ةَ سَ رَ دْ مَ  )كلمة  .السَّاَلِم  َمْدَرَسةَ  بُ حَ ا أُ نَ أ............................. ...            

 (مربوطة ( تاء ) تنتهي بـ  –( الـ ) تبدأ بـ  –يسبقها حرف جر )                    
   َ( ِرُيوَن صْ مِ الْ  )كلمة . ُجُهوًدا َكِبيَرًة ِلَتَقُدِم اْلِباَلدِ  اْلِمْصِرُيونَ  لُ ذُ بْ ي................................ ...            

 (جمع تكسير  –جمع مؤنث سالم  –جمع مذكر سالم )                     
 : تخير وأكمل الجملتين( أ) 

 حرف جر  –فاعل  –خبر  –مبتدأ  )  .................(:األمطار) كلمة . كثيرة األمطار( 
  ؟   - :    -    ،   )......... في الكون حضارة بدون معلمهل أشرقت  -     !( 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ب) 
   (حرف  – فعل  –اسم ) . .........:( مساعدة) كلمة . الضعيف مساعدةعلمني أبي 
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 إلى أبناء المدارس                       
 ُيَبيُِّن ِفي اْلَحَياِة َلَنا اأُلُموَرا  ُلَماِت ُنوَرا    ِم ِفي الظُّ ْــ َكَفى ِباْلِعل -1
ُل ِفيكُ    ــــي   َداِرِس ِإنَّ َنْفسِ ـــاَء اْلمَ ـــَأأْبنَ  -2  َراـــَل اْلَكِبيــُم اأْلَمَ ــُتْؤمِّ
 َيراإَذا َوَجَدْت َلَها ِمْنُكْم َنصِ     ْم ُعُلًوا  ـــاَلُد ِبكُ ــــُب اْلبِ ــــَسَتْكَتسِ  -3
 ِد ُسوَراــَوُكْنُتْم َحْوَلَها ِلْلَمجْ    ا   ــزِّ ِحْصنَ ـــا ِلْلعِ ـــْم ِبهَ ُــ َوَأْصَبْحت -4
 ي َقِديَراـَفَعاِجُز َأْهِلَها ُيْمسِ        اَلُد ِبَفْيِض ِعْلم  ــإَذا اْرَتَوِت اْلبِ  -5
  َيِعيُش ِبَها َفِقيَراَوَيْغَنى َمْن    َوَيْقَوى َمْن َيُكوُن ِبَها َضِعيَفا    -6

 :معاني الكلمات
 جمع الكلمة مضاد الكلمة مرادف الكلمة
 العلوم العلم الجهل  العلم  ُيستغنى به كفى
 أنوار نور  ظالم نور يظهر –يوضح  ُيَبيِّنُ 
 أنفس ننفس  يخفي يبين تتمنى -ترجو  ُتْؤمِّلُ 
 آمال أمل  الذل العز تحصل على تكتسب

 أنصار نصير  اليأس األمل  رفعة –عظمة   ُعُلًوا      
 حصون حصن  الصغير الكبير مناصر –مؤيد  نصير 
 أمجاد مجد  تخسر تكتسب الشرف العز
 مفردها الكلمـــة انحطاط علو قلعة حصن
 ظلمة ظلمات  معارض نصير  الشرف –الرفعة  المجد
 أمر أمور  ظمأت ارتوت  شربت بماء كثيرا ارتوت 
 بلد بالد قادر عاجز  زيادة - كثرة فيض
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   األسئلة: 
   ؟( النشيد ) ما اسم الشاعر الذي كتب النص ( 1)  

 .(ولد في بغداد واشتغل بالتعليم )  الرصافيعبدالغني معروف   -
 ؟عن أي شيء يتحدث الشاعر في النشيد( 2) 
 . عن أهمية العلم -
   لما اختار الشاعر أن يتحدث مع أبناء المدارس؟( 3)
 .ألنهم هم من يرفعون شأن البالد  -
 ؟ظلمات الجهل( نقابل ) كيف نواجه ( 4)
  .بالعلم  -
 (أكمل الجملة ..................... .  ) العلم يجعل العاجز ( 5)
 .قادرًا  -
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( 6)
 ( مجازي –حقيق . ) .................    ..................تعبير (:  َكَفى ِباْلِعلــِْم ِفي الظُُّلَماِت ُنورَا ) ( أ) 
 ( مجازي –حقيق .  ) ..................    ....................تعبير (:  ُيَبيُِّن ِفي اْلَحَياِة َلَنا اأُلُمورَا ) (ب) 
 (  مجازي –حقيق . ) ..................    ........................تعبير (:  َوُكْنُتْم َحْوَلَها ِلْلَمْجــِد ُسوَرا ) (ج) 
 (  مجازي –حقيق . ) .................    ..................تعبير (: إَذا اْرَتَوِت اْلِبــاَلُد ِبَفْيِض ِعْلم   )( د) 
 . كلمات لها نفس النهاية( النشيد ) هات من النص ( 7)

 ( سوَرا    -نورَا    )   -
 (  نصيرَا   -يرَا  كب )   -
 (فقيرَا    -قديرَا  )    -
 -
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 اقرأ ثم  أجب: األولال السؤ 
 مصر يا أرض الهرم          مصر يا مهد الكرم -         
 ارةــــمن م ــــللعل  أنت          للحضارة  أنت بدء -         
 مـــالقل   طـــخ ذا ــهك         األمم ي تحك  هكذا -         

 :تخير الصواب  ( أ)
 ( سمع -زرع   – كتب  - قرأ ) .................................................( : خطَّ ) معنى    -
 :أمام العبارة الخطأ  X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)

 (...........................) .   تأخر ظهور الحضارة  المصرية  -
 :الصواب مما بين القوسين  تخير ( ج)
   (مجازي   –حقيقي )  .................................... تعبير  . في مصر توجد األهرامات 
   (مجازي   –حقيقي )  .............................................. األهرامات تحكي عظمة مصر 

 :يقول الصياد   :اقرأ، ثم أجبالسؤال الثاني 
   في ظالم الليل أو ضوء الصباح      أقصد النهر إلى الرزق الحالل   -   
 ال أبالي البرد أو عصف الرياح       سامًعا صوت المياه في ارتياح  -   
 :اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط( أ) 
 ( جهل  –صوت   –نور   –قلب  )  ............................... .القمر ساطع في الليل ضوء 
 حلم  –دليل   -هدف   -سبب   )........................................... .كل طالب النجاح غاية ( 
 (.............................................)   (السالح  : )هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها( ب(
 :اإلجابة الصحيحةتخير  (ج)
     مجازي   –حقيقي )  ........................................................تعبير .  ب وطنيأنا أح( 
  مجازي   –حقيقي )  ..........................................تعبير . الجمل سفينة الصحراء( 
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 النصوص متحررة المحتوى: السؤال األول
 وهبت حياتي رضا فاسلمي   ي ــــــبالدي بالدي فداك دم -       
 فلن تستكيني ولن ُتهزمي    فحبك عندي كنبض الفؤاد -       
 فعيشي بالدي لنا وانعمي  سنهتف باسمك جيال فجيال  -       

 :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( أ)
    (تسلمي  –تخضعي  –تعيشي )  ..................................... (:تستكيني ) معنى كلمة  -1 
 ( بلديات  –بليد  –بلدان  –بلد  )  ...................................................(: بالد ) مفرد كلمة  -2 
 (.............................................)   (كتابي  : )هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها( ب(
 :ةاإلجابة الصحيحتخير  (ج)
      ( بالدي تعيش في قلبي)  . ( مجازي  –حقيقي )  ..............................................تعبير  
------------------------------------------------------ 

 النصوص متحررة المحتوى: الثانيالسؤال 
 هولي وطن أعيش على هواه        ولن أحيا على أرض ســــــــوا -
 بنى التاريخ أهرامنا ومجدا         وشمس الحب تعلو في سماه -
 جعلت فداه أفئدة وعمــــــــرا         له أبني وأسعى في رضــــــــــاه -
 :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( أ)
    ( فرح  –فخر  –حب  –تضحية )  .............................................. (: فدا) معنى كلمة  -1 

 ( تسامح - رفعة – قوة – أمل )  ...........................................(:  مجدا) كلمة  معنى -2 
 (.............................................)   ( سواه : )هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها( ب) 

 :اإلجابة الصحيحةتخير  (ج)
   (اريخ أهراما ومجدابنى الت )  . مجازي   –حقيقي )  .................................تعبير( 
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
 اهــــفي دلت الخير يفيض       !اهــــما أبه الديـــــنيل ب -     
 !خاهــــما أس يروي الزرع       !ما أحاله يسقي الناس -     

 :للكلمة التي تحتها خطتخير المعنى الصحيح (  أ)
 ( يتمايل -يغضب  –يزيد  –يحب  ) .......................................:  الخير في النيل يفيض -
 :أمام العبارة الخطأ  X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
  يرة عند المصريينللنيل أهمية كب          .  (...........................) 

  اعر من تلوث نهر النيل وسخائهتعجب الش. (...........................) 

 :ةحتخيراإلجابة الصحي( ج)
 ( تعبير مجازي  -تعبير حقيقي)   .................................................... .النيل يجري الخير في  -

---------------------------------------------- 
 اقرأ ثم أجب: السؤال الثاني

 رـــــه األخضــــالنيل العذب هو الكوثر                 والجنة شاطئ -   
 !ما أبهى الخلد وما أنضر      ريان الصفحة والمنظر            -   
 :تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط (أ)
 (أجمل  -أنبل  -أعظم   –أفضل   ) ......................... :معنى أبهى!  ما أبهى الخلد  -
 :أمام العبارة الخطأ   X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة  (ب)
    منظر النيل جميل      .(...........................) 
    ماء النيل عذب  .      (...........................) 
 :ةتخير المعنى الصحيح (ج)
  (مجازي   –حقيقي )  ............................................. تعبير     .ُيعطي مصر الخيرالنيل 
 (مجازي   –حقيقي )  ............................................. تعبير  .يحب المصريون نهر النيل 
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 ظرف زمان                              
(نهاًرا    –لياًل  )    -(           مساًء   – صباحا )  -        
(مغرًبا   –عصًرا )   -(           ظهًرا     –فجًرا  )   -        

(شتاًء   –صيًفا  )    -(           اآلن    –عشاًء   )  -        
(غًدا    –أمس  )    -    (       خريًفا    –ربيًعا   )  -        
(حين    –بين   )    -   (        بعد      –قبل   )   -        
(عند    –حين  )    -(               ُمنذُ   –ُمْذ   )    -         
( ..متى ) نسأل دائما عن ظرف الزمان بــ  *   

   - متى تشرق الشمس؟       - ُتشرق الشمس صباًحا.   
 ضع خطا تحت ظرف الزمان في كل جملة: 

. تاًء  تسقط األمطار ش  -1  
. تظهر الشمس صباًحا    -2  
. تأخر القطار ساعًة    -3  
.يظهر القمر ليال  -4  
.تشتد الحرارة صيًفا  -5  

 اختر ظرف الزمان المناسب لكل جملة: 
(فوق    -صباًحا  -ليال  )  ...... ................يذهب التلميذ إلى المدرسة   -1  
( شتاءً  -صيًفا   - أمام.  ) ............. ......................تشتد حرارة الشمس    -2  
(  أمام - عن  -صيًفا )   . ............. ............نذهب إلى شاطئ البحر    -3  
(أمام   –مساًء   –غًدا )   . ................................... وصلت الطائرة المطار -4  
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 ا َوَمخاطُرَهاَفوائُد التكنولوجي                   
ِبْتَنا اَل راِت ِمْن َناحيِة التقدِم التكنولوجيِّ الكبيِر، ُش اليوم َفترًة ِمْن َأزَهى الفتَنعي     وا

َنْقِدُر َأو ُنفكُر ُمجرَد التفكيِر ِفي االستغناِء َعِن التكنولوجيا، فقْد َدخلْت ِفي كلِّ 
 . شيء َنرغُب فيه ِبسهولة  َويسر  المجاالِت َحتى َأصبحَنا َقادرين َعلى الوصوِل ألي 

هدُف إلى تَهْل َتعلُم َأنَّ للتكنولوجيا استعماالت  َعديدة ؟ َفمثاًل ُهناَك االتصاالُت التي َ   
والتقنياُت المنزليُة التي ُتؤثُر على .. َتسهيِل َوِزيادِة َطرائِق التواصِل بيَن األشخاصِ 

ِتقنيُة المعلوماِت التي ُتساعُد على  الُجهَد، وهناكَ الوقَت و الحياِة اليوميِة لألسرِة وتوفُر 
رسالها والبحث عن كلِّ جديد  حفظه وغيرها من التقنياِت األخرى َكاإلعالِم والتقنياِت  ا وا 

 .الطبيِة والتعليميِة التي َتلعُب دوًرا ُمهما في حياتنا
ولِة التواصل مع اآلخرين ؟ فقْد َعِملْت على سههْل تعلُم أنَّ للتكنولوجيا ِعدَة َفوائدَ    

وبخاصة  البعيدون ُجغرافيا عنا، وساعدت أيًضا على زيادِة الثورِة المعلوماتيِة، حيُث 
، كما أنَّ وفرِت العديَد من المعلومات في شتى المجاالِت وأ  تاحتها للجميع بأي وقت 

، وفي العديد لها دورًا في مجاِل الزراعِة؛ إذ استطاعت توفيَر المحاصيِل ِطيلَة العامِ  
دارِة األعماِل وغيرهما  .من المجاالِت األخرى َكالطبِّ وا 

 ! هل تعلُم َأنُه رغَم َفوائدها فهذا ال َيقلُل من أضرارها؟    
فقْد أدى التطوُر التكنولوجي إلى ظهوِر ُمشكالت  َعديدة ، ِمْن َأهمها َضعُف الترابِط    

الوقَت  الجلسات العائلية، كما أنها ُتضيعُ  األسري والمجتمعي، فقْد حلِت الهواتُف محل
فال تشعُر به في أثناء ُمشاهدِة الفيديوهاِت واأللعاِب، وهو ما يؤثُر على الصحِة وعلى 

 .. ذكاِء األطفاِل وتطوِر نموهُم العقلي
َنتجنُب َمخاطَر التكنولوجيا يجب أن نستخدمها باعتدال فال ُنسرُف في  ولكي     
ونية، ويجب أن نقضي أوقاَت فراغنا في ممارسِة األلعاِب الرياضيِة اإللكتر  لعابِ األ 

 .عماِل التطوعيةِ وزيارة األصدقاِء والمشاركِة في األ
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 أيام يوم  أسوأ  أزهى  مدة من الزمن فترة
 فترات فترة التأخر التقدم  أعظم أزهي

 نواحي ناحية    أصبحنا  تنا بِ 
   نعجز نقدر   

 أشياء شيء  التمسك االستغناء  نستطيع َنقدر 
 حيوات حياة   التخلي االستغناء
 أسر أسرة  صعوبة ُيسر  نريد نرعب 
   أضرار فوائد   

 ثروات ثروة    سهل  ُيسر 
 أعوام  عام  أهدرت وفرت وسائل طرائق
 محال محل  قوة ضعف  األساليب التقنيات

 أوقات وقت     
 المفرد الكلمـــــــة  مرض صحة ُمختلف شتى 
 مجال مجاالت غباء ذكاء أصبحت َحلت 
 اتصال  اتصاالت    مكان محل
 طريقة طرائق  نقترب نتجنب  

 فائدة فوائد  نقتصد نسرف  تحس تشعر 
 شتيت شتى   نبتعد نتجنب
 محصول محاصيل    ُنفرط ُنسرف
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 (     )    .من فوائد التكنولوجيا تسهيل التواصل بين األشخاص  (1)
 (    )    .   لم يستفد اإلنسان من التكنولوجيا في مجال الطب  (2)
 (    )    .   للتكنولوجيا لها مميزات وأيضا لها أضرار ومشكالت (3)
 (   )     .لصحة األطفال اإلسراف في األلعاب التكنولوجية مفيد (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

  :المعنى الصحيح لكل كلمة مما بين القوسيناختر 
 (أضعف –أعظم  –أطول . ) عصور التقدم التكنولوجي أزهينعيش هذه األيام  (1) 
 ( تعمل   –تلوث   –تفرط .        ) ستخدام الماءفي ا تسرفيجب عليك أال  ( 2)
 (يريد  –يتفوق   –ينجح )           .   النجاح والتفوق يرغب في الجميع   (3)
 ( التعامل  –التخلي  –التمسك . ) عن التكنولوجيا االستغناءال يمكن لإلنسان  (4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (الطب  -األسري  -مشكالت    -التكنولوجي ) :أكمل الجمل اآلتية
 .  عديدة  ............ ..............................................................التطوُر التكنولوجي إلى ظهوِر ( 1)
   . .................. ..........................َناحيِة التقدمِ  َنعيُش اليوم َفترًة ِمْن َأزَهى الفتراِت ِمنْ  (2)
 . ................... .............................  التكنولوجية كان لها فوائد في مجال الزراعة و  (3)
   .  ... ....................................................................... من أضرار التكنولوجية ضعف الترابط (4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 :صوب الخطأ في كل جملة
 (...................................................)    .التطور التكنولوجي فطراتنعيش هذه األيام أزهى  ( 1)
 (...................................................)   .    في األلعاب اإللكترونية ضار باألطفال فاإلصرا( 2)
 (..................................................)  .التكنولوجي أدي إلى ظهور مشكالت عديدة الطتور ( 3)
   .بسهولةعلى الوصول إلى ما نريد  كادرينالتكنولوجية جعلتنا  (4)

                                                        (.....................................................) 



 87                 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 :السؤال األول اقرأ، ثم أجب 
 تزخرمصر وطني العزيز وقلب العروبة ، طبيعتها خالبة، وتاريخها عريق، و "

رة أفريقيا، وموقع مصر بين قارات العالم بمعالمها السياحية المتعددة، تقع في قا
األحمر والمتوسط، وتربط بين قارتين آسيا : موقع استراتيجي؛ فهي تربط بين بحرين

 !"ما أجمل وطني مصر. وأفريقيا، ومناخ مصر معتدل، وأهلها طيبون
 :تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط(  أ)
 (.يعلم  –يزيد   -يمتلئ   -يزدحم )   ................................... قلبي بحب وطني يزخر -
 :أمام العبارة الخطأ (  X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة (  ب)
 تربط مصر بين البحر المتوسط والبحر الميت   .(...........................) 
   تقع مصر في قارة أفريقيا                     .(...........................) 
 .أهمية موقع مصر للعالم: علل ( ج)
- ............................................................................................................................. .......................................................   . 

 :األول اقرأ ثم أجبالسؤال 
الوطن حبيب إلى كل فرد، عزيز على كل نفس، وفوق كل شبر من أرضه قصة من 
قصص الكفاح؛ لهذا يحن المرء إلى وطنه كلما بعد عنه، ومن أجل الوطن تهون 

حتى  ؛ فحافظ على أرضها؛أبناء مصر، إن مصر غنية بثرواتهامصاعب الحياة، يا 
 .مصر أزهى عصورها تعيشتكون واحة لألمن واألمان، و 

 :تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط ( ت)
 ( أضعف -أشد  –أعظم  –أطول )  ............................... .عصورها أزهىتعيش مصر  - 
 أمام العبارة الخطأ  X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة   ( ث)
  ألبناء بحياتهم من أجل وطنهميضحي ا . (....................................) 
  اإلنسان في وطنه بالخوف يشعر      .  (....................................) 
 كيف تجعل مصر واحة لألمن واألمان؟ ( ج)
- ....................................................................................................... ............................................................................... . 
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 اقرأ، ثم أجب: السؤال األول
مميزات عديدة، فهو يقوم بتخزين المعلومات مثل البيانات الشخصية للحاسوب  

وسجالت المرضى وأعمال الشركات، وقد قامت التكنولوجية بدور كبير في تطوير 
ب ليصبح محموال، وبذلك زادت فوائده وأصبح التننقل به ميسورا؛ لصغر الحاسو 

 .حجمه وخفه وزنه، واالستخدام الخاطئ للحاسوب يضيع الوقت ويضر العين
 :أمام العبارة الخطأ (  X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة (  أ) 
  (عيوب ) هو كلمة ( مميزات ) مضاد  كلمة   .   (...........................) 
 :أكمل الجملتين اآلتيتين ( ب)

  . ............................... ........................ :ُيخزن الحاسوب البيانات والمعلومات مثل -1
 . .............................. ..................................من عيوب االستخدام الخاطئ للحاسوب  -2   
 كيف قامت التكنولوجية بدور كبير في تطوير الحاسوب؟ ( ج)
- ............................................................................................................................. .......................................................   . 

 قرأ، ثم أجبا: الثانيالسؤال 
اإلنسان اآللي أحد أهم االختراعات التي ظهرت في العصر الحديث، فقد سهل على 

األعمال في األماكن الخطرة التي يصعب على اإلنسان اإلنسان القيام بكثير من 
البحث عن األلغام والعمل في األفران المشتعلة، حيث يتم : العادي العمل بها مثل

 .السلكية يرسلها له اإلنسان التحكم فيه عن طريق إشارات
 :هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط( أ)
   األثرية المواقعفي مصر كثير من .         (........................................)  
   المنزلية في نشاط  المهامتقوم أمي بالكثير من. (.........................................) 
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب)
 اإلنسان اآللي اختراع عظيم ظهر في العصر الحديث          .(..........................) 
 .ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة( جـ) 
- ................................................................. .....................................................................................................................   . 
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 ظرف مكان                      
 –يمين )  -( خلف  –قدام )   –( وراء  –أمام )   -( تحت  –فوق )   

– (خارج  –داخل )  -(غرب  –شرق )  -(جنوب  –شمال )  -( يسار   
(بين  –جانب   –وسط   – حول) -( بعد    – قبل)  - (أسفل  –أعلى )    
( هناك  –هنا  –نحو  –تجاه )    

 ضع خطا تحت ظرف المكان في كل جملة: 
. الفراشة فوق الشجرة  -1  
. الدودة داخل الصندوق  -2  
. المكتب  أعلى الكتاب  -3  
. سار الجنود خلف القائد  -4   

  .وقف المعلم أمام التالميذ -5
 تخير ظرف المكان المناسب:

(  داخل - صباًحا  –فوق )  . الشجرة .... .................................طارت الفراشة  -1  
(  فوق   -أمام   –في   )  .التالميذ  .......... .............................وقف المعلم   -2  
(صباًحا  –فوق   –في    ) .الكرسي  ........... ............................وقفت القطة  -3  
  (  تحت - صباًحا  –فوق ) . أقدام األمهات   ........... ...........................الجنة  -4
( داخل - خلف  –فوق )  .اإلمام  .... .................................وقف المصلون  -5  
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 (المشكلة والحل ) كتابة مقال                   
 .هو مقال يتحدث عن مشكلة في المجتمع، ويقدم الحل لها 

 ...يتكون من                              
        

 
 
 

                                                          

 ( المشكلة والحل) مقال ــ نموذج ل                
 هي كل ما يحيط بنا من هواء  وتربة  وماء  وحيوانات  : بيئتنا   

 .ومن مشكالت البيئة تلوث الماء الذي يهدد الكائنات ونباتات  
 ن نحافظ على الماء العذب، وأال نلقي القمامة في نهرأويجب   
  .وأن تمتنع المصانع عن رمي المخلفات في النيل النيل، 
 غالية؛ يجب أن نحافظ عليه وأن  ا نعمةمن حولنالماء    
 .أهمية الماء حتى تتقدم بالدنا نعرف 

 : بعد قراءة المقال أكمل
 (تلوث الماء )                :يتحدث المقال عن مشكلة -1
 (خاتمة  –موضوع  –مقدمة )                 يتكون المقال من -2
 (مامة في نهر النيل ال نلقي الق) :  من حلول المشكلة في المقال -3

 موضوع خاتمة قدمة م   

 مقدمة 

  موضوع

  خاتمة
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 اقرأ، قم أجب: السؤال األول
ُتعُد مشكلة التنمر من أبرز المشكالت التي يعاني منها المجتمع، والتنمر   

سلوك عدواني وكثيرا ما يحدث بين الطالب في المدارس، ومن أسباب مشكلة 
 التنمر التربية الخاطئة والغيرة و األلعاب اإللكترونية العنيفة، ولحل مشكلة
التنمر يجب التواصل الجيد مع األبناء وتقديم النصائح الالزمة لهم لكيفية 

 .التعامل مع زمالئهم
 : بعد قراءة المقال أكمل

              .   ..............................................................................................................  :يتحدث المقال عن مشكلة -1
                .   ............................... ..................................................................................................... :يتكون المقال من -2
 .   .............. .....................................................................................: من حلول المشكلة في المقال -3

 اقرأ، قم أجب: الثانيالسؤال 
إن الحفاظ على البيئة المحيطة بنا مسئولية كل أفراد المجتمع، ويعاني    

المجتمع الذي نعيش فيه من مشكلة إلقاء القمامة في الشارع، ولحل تلك 
ووضع الفتات في الشوارع  ،مة في الشارعالمشكلة يجب وضع صناديق القما

لتوعية الناس بأهمية النظافة، إن األديان السماوية تدعو الناس إلى النظافة، 
 .وكما قالوا فإن النظافة من اإليمان

 : بعد قراءة المقال أكمل
              .   ................................................. ............................................................. :يتحدث المقال عن مشكلة -1
                .   ............................... ..................................................................................................... :يتكون المقال من -2
 .   .............. .....................................................................................: كلة في المقالمن حلول المش -3
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 (المشكلة والحل ) كتابة مقال                     
 .هو مقال يتحدث عن مشكلة في المجتمع، ويقدم الحل لها 

 ...تكون مني                              
        

 
 
 

                                                          

 (المشكلة والحل ) نموذج لــ مقال                 
 . اكتب مقاال عن أضرار الجلوس أمام الحاسوب فترة كبيرة يوميا  

 
...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... ...............

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 

 

 موضوع خاتمة قدمة م   
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 (المشكلة والحل ) كتابة مقال          
 .هو مقال يتحدث عن مشكلة في المجتمع، ويقدم الحل لها 

 ...يتكون من                              
        

 
 
 

                                                          

 (المشكلة والحل ) نموذج لــ مقال                 
 . اكتب مقاال عن أضرار تلوث الهواء على صحة اإلنسان  

 
...................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... ........

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... ...............

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 

 موضوع خاتمة قدمة م   
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 (استماعنص )  بين الماضي والحاضر: الفصل الثاني           
 : (1) المشهد األول

( منير ) يجلسان مع جدهما ( زينب ) و ( زيد ) في غرفة استقبال الضيوف، كان    
على شكل دائرة يتناولون الحلوى وهم يضحكون، وفي أثناء حديثهم الشائق دخلت 

، لقد أرسلت لنا إدارة المدرسة رسالة تفيد بأن الدراسة (زينب (.. ) زيد : ) األم قائلة
؛ النتشار مرض بين (اإلنترنت ) األسبوع المقبل ستكون في المنزل عبر شبكات 
  .التالميذ، وكي يتم تعقيم المدرسة تعقيما شامال

 : (2) المشهد األول
انتشرت األمراض كثيرا هذه األيام يا : إلى جده في قلق وريبة قائال( زيد ) نظر    

من رت األمراض وهناك العديد بالفعل يا جدي لقد كت(: زينب ) جدي، أضافت 
أصدقائنا مصابون، فاألسبوع الماضي أعدت أمي طعاما صحيا لجيراننا لمرض األسرة 

 .بالكامل
كم أتمنى أن يظهر فجأة شخص ما كما يحدث في أفالم الكارتون ويقضي على     

 .فضحك الجميع! هذه األمراض كلها بضربة صغيرة بيده
ائي إلى قوة خارقة للقضاء على المرض، فقط بالعلم ال نحتاج يا أبن: قال الجد   

 .والعمل نحقق المستحيل
 : (1)الثاني المشهد  
كان ( زيد ) يجلس الجميع إلى مائة الطعام حيث تفوح منها رائحة زكية، ولكن   

وسآكل نصيبه من الطعام؛ ( زيد ) سأستغل انشغال بال : قال الجد! شارد ال يأكل
 .فضحك الجميع
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 : (2)الثاني المشهد 
نعم، ثم (: زيد ) هل مازلت تفكر في موضوع المراض وانتشارها؟ أجاب : ثم قال الجد

، لقد مررنا بالعديد (زيد ) يا : هل هذا كان الحال أيام طفولتك؟ قال الجد متعجبا: قال
من الفترات الصعبة واألوبئة المنتشرة، لكننا استطعنا السيطرة والقضاء عليها، ولدينا 

 ؟(نجيب محفوظ ) تعرف الطبيب هل : نماذج حقيقية، فمثالعدة 
( نجيب محفوظ ) ، الكاتب العالمي األستاذ (نوبل ) نعم بالطبع، أديب (: زيد ) رد    

 تقصد؟
ال، هو يحمل نفس االسم نفسه لكنه شخص مختلف؛ إنه العبقري رائد : أجاب الجد  

لد بمدينة المنصورة، وكان متفوقا، الذي و ( نجيب محفوظ باشا ) طب النساء والتوليد 
 . والتحق بمدرسة الطب

التابعة لمحافظة أسيوط، ( موشا ) م، انتشر وباء الكوليرا ببلدة  1922في عام    
ن العديد من المالحظات؛  ذهب الطبيب النجيب للقرية، وأجرى عدة دراسات ودوَّ

يقضي على انتشار هذا  ليكتشف أن بالقرية بئرا هي سبب الوباء فيقرر ردمها، وبذلك
 .هو البطل الحقيقي وليس أبطال الكرتون( زينب ) فهذا يا (: زيد ) قال ... الوباء و

إثر هذا االكتشاف، وتم ( نجيب محفوظ ) نعم، فقد ذاع صيت الطبيب : رد الجد     
م انتهت حياته، لكن 1972إنشاء جائزة باسمه لتشجيع البحوث العلمية، وفي عام 

 .باقية تشهد على عبقريتهانجازاته 
 : (2)الثاني المشهد 

 .أفتخر كثيرا بمن ضحى وعمل بكل جد في مختلف المهن والفئات(: زينب ) قالت   
نعم، فهؤالء هم األبطال ومنهم كثيرون ال نعلم أسماءهم ولكنهم تركوا : رد الجد   

 .إرثا وبصمة ساعدت في نهضة بلدنا
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 :كل جملة أمام( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 (     )بسبب انتشار األمراض( اإلنترنت)قررت المدرسة أن تكون الدراسة عبر  (1)
 )      (             .في مدينة القاهرة( نجيب محفوظ ) ولد الطبيب العبقري   (2)
 )      (       .لمدة شهر( اإلنترنت ) قررت المدرسة أن تكون الدراسة عبر   (3)
 )      (                      .سان المستحيل العمل يحقق اإلنو بالعلم فقط   (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ( الممكن -الفشل  –المستحيل . ) ...................................بالعلم والعمل يحقق اإلنسان (1)
 (  طنطا -المنصورة  –القاهرة  ).................في مدينة( نجيب محفوظ)ولد الطبيب  (2)
 (  المدرسة  –الجدة  –األم  ).أن تكون الدراسة عبر اإلنترنت .........................قررت( 3)
 (الكوليرا  -نالطاعو –األنفلونزا).في موشا ..............م انتشر وباء1922في عام ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)ما يناسبه        من العمود ( أ)من العمود : صل
 (   .) بالعلم والعمل –  . ..........................  حصل األديب نجيب محفوظ على جائزة (1)
 )    (    .  الكوليرا - .  ................................... جيب محفوظ في مدينةولد الطبيب ن (2)
 )    (   .     نوبل - .  ..................................................... يتحقق اإلنسان المستحيل بــ( 3)
 )    (  . المنصورة - .  .............................................  م انتشر مرض1922في عام ( 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

 ( األمراض -العلم والعمل  –النساء والتوليد  –اإلنترنت  ) :أكمل الجمل اآلتية
 . ....................................................................................... المستحيل بــاإلنسان يتحقق  (1)
 .   ............................................................... قررت المدرسة أن تكون الدراسة عبر( 2)
 . أن تكون الدراسة عبر اإلنترنت هو سبب ....................................... انتشار (3)
 .  في مصر ........................................... الطبيب نجيب محفوظ هو رائد طب  (4)
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 رُّ مُ َستَ ... فْ اَل َتخَ          
،  َأسمُع الكباَر ِفي ُأسرتي وُهْم َيتحدثوَن عن مرض  اسمُه (ُعمر ) َأنا   
 (! كورونا)
فزيون عن المرِض َذاتِه الذي َتلتقُط ُأُذناي َبين الحيِن واآلخِر َحديثًا ِبالتل  

ُتحذرني َجدِتي ُكلَّ يوم  من االقتراِب (..  19كوفيد ) َيُقوُل األطباُء ِإنَّ اسمه 
 .أو اللعِب مع أيِّ صديق  ِلي إْن َكاَن َيُكُح َأْو َيشعُر ِبارتفاِع َحرارتهِ 

َنظيفًة َنرتدي َجميًعا ِكمامات   مي عند خروجنا في أي وقت  على أنْ ُتِصُر أُ    
في كلِّ مرة ، وَأْن َنغسَل أَيدينا ِباستمرار  بالماِء والصابوِن أو ُنطهرها 

 .ِبالكحولِّ 
َذاَت يوم  َمِرَض َأخي الصغيُر، وكشَف عليه الطبيُب وَطْمأَن ُأمي وكتَب     

من  َذهبُت َمَع ُأمي ِلشراِء األدويِة ِمْن َصيدلية  قريبة  .. لُه الدواَء الالزمَ 
الحائِط أمي مَع الصيدليِّ َشاهدُت ُملصًقا على  ،  وفي َأثناِء َحديثِ منزلنا

التزْم؛ َفقْد : ) ألشخاص  يرتدون ِكمامات  مثلنا وُكتب على الملصِق ِعبارٌة هي
 ( َتجاوزناها ِمْن قبُل 

لْم َأفهْم المعنى المقصوَد، َفسألُت الصيدليَّ َعما َيعنيِه الُملصُق، فقاَل      
 ُمنُذ ما َيزيُد على مئة عام  ُعرفَ ( كورونا ) العالَم واجَه مرًضا ِمْثَل  إنَّ : لي

 (.اإلنفلونزا اإلسبانية) باسم 
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، فابتسمُت الدواءِ  ُكنُت َأوُد َفهًما َأكثَر ِللموضوِع لوال انتهاُء ِأمي من شراءِ    
( اإلنترنت)ِث في وُهناَك سارعُت للبح.. للصيدليِّ وَغادرُت َمَع ُأمي إلى البيتِ 

فاكتشفُت أنه ظهر عام ( اإلنفلونزا اإلسبانية) عن َمعلومات  َأكثَر عن َمرِض 
م وانتشر بسرعة ، وكاَن َشديَد الَفْتِك ِبالبشِر، ِلدرجِة أَنَُّه َأنهى َحياَة  1918

، وهذا هو سبُب َتعريفِه بأنه مليون شخص  حوَل العالمِ  52َما ال َيِقُل عن 
؛ ولذا َأجبرِت الدوُل مواطنيها على ارتداِء (ي العصِر الحديِث َوباء  فِ  رُ َأخطُ )

، (َحياِتكَ  اْرَتِد ِكمامًة إلنقاذِ )ِشعاِر  الِكماماِت ِلتقليِل انتشاِر العدوى َتحتَ 
فقْد َسبَق للعالِم ( كورونا)الحديِث َمَع  َفأدركُت َأنَّ ارتداَءها ليس بالشيءِ 

 (.زا اإلسبانيةاإلنفلون) ارتداُؤها للوقايِة من 
، َأْغلقُت ِجهاَز الكمبيوتر وتوجهت إلى أمي وحكيُت َلها َعمَّا َقرأُتهُ    

اإلنساَن َيتعلُم ِمْن َتَجارِبِه؛ َفلَم  نَّ َدائًما َما َتقوليَن ِلي يا أمي إِ : ) وَسألُتها
 ُيهمُل َبعُض َأصدقائي الوقايَة من الَفيُروس، وال َيرتدون ِكمامات  لحمايةِ 

 !فسهْم وغيرهم؟َأن
ِفي بعِض األحياِن َيكوُن اإلهماُل أخطَر على اإلنساِن من : ) َأجابْت أمي  

 المرِض ذاتِه، َما رأيَك ِفي َأْن تَنشُر الوعي بينهْم ِبما َعِلمتُه؟ 
ي الفكرُة؛ َفال َيكفي َأْن َنعلَم فقْط، ولكْن َأْن ُنعلَِّم الناس ما عرفناُه؛ َراقتنِ    

 .الخيرُ  حتى َيُعمَّ 
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 ُأسرات -ُأسر  أسرة صحة مرض  يتكلمون يتحدثون 
 أمراض مرض  تتردد تصر تسمع تلتقط
 أحيان  حين  انقطاع استمرار  الوقت الحين
 أحاديث حدديث    نفسه ذاته

 وقاتأ وقت  نلوثها نطهرها  تنبهني ُتحذرني
 أمواه –مياه  ماء  أقلق طمأن  يحس يشعر
 ملصقات ملصق  استسلم واجه  تصمم تصر
 حوائط حائط    تلبس نرتدي
 حيوات حياة يقل يزيد ننظفها نطهرها
 أوبئة وباء  جهل عرف  العالج الدواء
 أناسي إنسان  عبست ابتسمت رأيت شاهدت
 فكر فكرة   تغلبنا عليها تجاوزناها
 المفرد الكلمـــــــة  أبطألتُ  سارعتُ  يقصده يعنيه
 كبير ِكبار   اختفى  ظهر  قاوم واجه
 طبيب  أطباء  ضعيف شديد  أحب أود

     رحلت من غادرت
 كمامة كمامات  يهتم يهمل  الهالك الفتك
 شخص أشخاص  أقل أكثر  مرض سريع االنتشار وباء
   القديم الحديث أرغمت أجبرت
 معلومة  معلومات    فهمت أدركت
 دولة  دول  فوق تحت الحماية الوقاية
   انحسار  انتشار المعرفة الوعي
 تجربة تجارب  فتحت أغلقت  ينتشر يعم
 َنْفس أنفس    أعجبتني راقتني
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 ثم أجب ، اقرأالسؤال األول 
 منهابهذه المواقف، و  حافلشهامة المصريين فى المواقف الصعبة، والتاريخ  تتجلى

تمويل مشروع  حفر قناة السويس، وفي السادس من ي اتهم فمشاركتهم بمدخر 
 .في زيادة دخل القناةالمشروع ساعد  ، وقد2215م أغسطس عا

 : تخير معاني الكلمات التي تحتها خط مما  بين القوسين( أ)
 شهامة المصريين فى المواقف الصعبة تتجلى . 

 (تكتب  –تعود  -تظهر  - تذاكر)  ...................................... :معنى تتجلى               
  (ثابت –مشغول  –سعيد  -مليء )  ............................ :.بهذه المواقف حافلالتاريخ 
 :أمام العبارة الخطأ  X ) )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
   القناة رفض المصريون المشاركة في تمويل                .(..........................) 
  ديدة ساعد على زيادة دخل القناةمشروع قناة السويس الج.  (..........................) 
 متى تم افتتاح قناة السويس الجديدة ؟ -ج
- ....................................................................................................................................................................... ...............   . 
 :اقرأ ثم أجب :السؤال الثاني 
، فدمجوا ، وذلك بتطبيق العديد من التجاربأسهم العرب في عملية صناعة العطور 

، وكان العالم العربي الكندي ممن النباتات مع أشياء أخرى للوصول ألفضل العطور
ضافته كان ُمهًما يرابتكار آلة التقطإنَّ أسهموا في هذه الصناعة  ؛ لتقطير الكحول وا 

 .ات، لكنه لم يستسلمإنما واجهه كثير من العقب ألمر سهالعطور، ولم يكن الل
 :هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط( أ ) 
 (.....................................) . ميرا للعالم الحسن بن الهيثمالكا اختراعيعود الفضل في  -1 
 (..........................................)  . في كثير من اختراعاتنا الحديثةالعلماء العرب شارك  -2 
 :أمام غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة و( ✓)ضع عالمة ( ب) 
 ( .....................)       . لكندي أدوات للجراحةابتكر العالم ا -1 
 ( ................... )واجه الكندي كثيرًا من العقبات التي انتهت باستسلمه في النهاية -3 
 . ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة( ج) 
 - .................................................................................................... .......................................................   . 
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 ثم أجب ، اقرأالسؤال األول 
، (كورونا ) أعلنت المدرسة عن توقف الدراسة األسبوع القادم بسبب انتشار فيروس 
ن رته بأشعرت بالحزن بعد سماع هذا الخبر، سألني أبي عن سبب حزني، فأخب

في ، فأخبرني أبي بأنني سأواصل التعلم هو عدم قدرتي على مواصلة التعلم السبب
 ..شكرت أبي وانصرفت عن طريق اإلنترنت والحاسوب والمكتبة اإللكترونية،المنزل 

 : تخير معاني الكلمات التي تحتها خط مما  بين القوسين( أ)
  (الذاهب -المقبل  –الجاني  –المرتفع   ) .....................................(: القادم ) معنى كلمة 
  (انفعال -استماع  –احسار  –ابتعاد )  ........................................ (:انتشار ) مضاد كلمة 
 :أمام العبارة الخطأ  X ) )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
  اب إلى المدرسةهناك طرق أخرى للتعلم غير الذه .   (..........................) 
  أعلنت المدرسة عن توقف الدراسة الشهر القادم.     (..........................) 
 ؟ كيف يستطيع التالميذ مواصلة التعلم في المنزل (ج)
- ....................................................................................................................................................................... ...............   . 

 ثم أجب ، اقرأالسؤال الثاني 
أسبوعين، وعندما منذ  أقابلهيوم الخميس الماضي قابلت صديقي باسم الذي لم  

؛ لذلك قرر (كورونا)ب بفيروس ل، أخبرني بأنه قد أصيعن سبب غيابه الطويسألته 
التي كان يشعر بها أثناء ( كورونا)ض مرض أن يبقى في المنزل، سألته عن أعرا

أنه كان يشعر بإرهاق شديد وحمى وألم في جسمه وارتفاع في درجة مرضه، فأخبرني 
 .حرارته، وقد نصحه الطبيب بالبقاء في المنزل وشرب السوائل

 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)
 ............................(: حضوره ) مضاد كلمة  -2 .........................(: تعب ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................).سبب غياب باسم عن المدرسة هو حادث تعرض له في الطريق  -1
  (..........................) .    ارتفاع درجة الحرارة( كورونا)من أعراض اإلصابة بفيروس  -2
 بم نصح الطبيب باسم؟ ( ج) 
- ........................................................................................................................................ ..............................................   . 
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 التطعيُم ِلمجتمع  َسليم                       
ُيعُد التطعيُم َحجَر األساِس َللصحِة العامِة، ووسيلًة َيتُم ِبواستطِتها ِحمايُة الشخِص    

دِة الجسِم ِفي اعسمن اإلصابِة ِباألمراِض الُمعديِة، وكذلك ُيعُد الوسيلَة األولى ِلم
ُمقاومِة األمراِض واألوبئِة؛ ولذا علينا َأْن َنعلَم العديَد عن أهميِتِه، َفُهَو ُيكسُب الجسَم 

المناعَة؛ فالتطعيُم ُيساعُد الجسَم على َتكويِن َأجسام  ُمضادة   –ِبخاصة  األطفاُل  –
فعِل األجساُم الُمضادُة ِللمرِض، وِفي حالِة تعرِض الجسِم ِلهذا المرِض َيكوُن َلديِه بال

 .التي كونها ِلمكافحِته َفتقضي عليهِ 
التطعيُم ُينقُذ َحياَة األطفاِل، َفبعُض األمراِض التي َكانْت َسبًبا ِفي َموِت األطفاِل      

 اختفت؛ بسبِب َفاعليِة التطعيماِت؛ َفهي َتقي األطفاَل وَكذلكا البالغوَن ِمَن اإلصابِة 
 .ِباألمراضِ 

وفٌر التطعيُم َأيًضا الوقَت والماَل؛ حيُث َأنُه َيقي ِمن بعِض األمراِض َطويلِة األمِد يُ      
ها، وَعادًة َما ُتغطيها َوزارُة الصحِة َعبر َبرامِج ستنفُد الُجهَد والماَل في ِعالجِ التي تَ 

 األمراِض  ُن المستقبَل؛ َفبعُض مِّ ُيؤَ  ذلك من َأهميِة التطعيِم َأَنهُ كَ . التطعيِم الوطنيةِ 
، فالتطعيُم َلُه َأثٌر كبيٌر في صأَ  ؛ َكمرِض الُجدريِّ بحْت اآلَن َنادرًة ِبفضِل التطعيِم الوقائيِّ

؛ حيُث ِإنُه ِإذا َتناولْت َمناعة  َجماعية  تقبِل، وُيسِهُم َأيًضا في ِبناِء ِحمايِة َأجياِل المس
 .ى الحد من انتشاِر هذا المرضِ َمجموعُة التطعيِم ِضدَّ َمرض  َما، َفهذا ُيساعُد عل

َجدوَل التطعيماِت اإلجباريِة ِلألطفاِل َأْو َوضعتء َوزارُة الصحِة والسكاِن ِفي مصَر     
، َفمَع َتلقي الرضيِع التطعيِم األوَل َيْحُصُل الوالداِن (ُكراسِة التطعيماِت ) َما ُيعرُف بــ 

( ِطفٌل  –طفُل َرضيٌع ) ستقبليِّ َيتلقاُه َصاحُبها على الُكراسِة الخاصِة ِبِه، ُكلُّ َتطعيم  مُ 
ِخالَل َحياِتِه َيِجُب َتْسِجيُلُه ِبها؛ َحيُث ُتَعُد ِبمثابِة َوثيقِة تَأكيد  على التطعيماِت التي 

 .َتلقاها َصاحُب الُكراسةِ 
اِظ على ِصحِة وَما َيْجُدُر ِبنا َمعرفُتُه ُهَو َأنَّ التطعيماِت َيْكُمُن َهَدُفها ِفي الحف   

 .المجتمِع؛ َفِصحتُنا َأمانةُ 
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 :المفردات الجديدة
 الجمع الكلمة المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 تطعيمات تطعيم  مرض  صحة  ُيعتبر ُيَعُد 
 مجتمعات مجتمع صحيح سليم  طريقة وسيلة
 وسائل وسيلة   حفظ حماية

 أحجار حجر  إضرار حماية ينتقل من شخص آلخر عديمُ 
 وسائل وسيلة انسحاب مقاومة  مواجهة مقاومة
     مرض معدي الوباء
 أجسام جسم  نجهل نعلم نعرف نعلم 
 حيوات حياة ظهرت اختفت  مقاومة المرض مناعة

 نوادر نادرة    مقاومة للمرض أجسام مضادة
 جهود جهد تضر تقي  مقاومة مكافحة

 ُرضع رضيع ُيضيع ُيؤمِّن تقتله تقضي عليه
 وثائق وثيقة   قدرة عليةفا

 المفرد الكلمـــة كثيرة نادرة تحفظ تقي
 أمراض مرض  االختيارية اإلجبارية تستمر طويال طويلة األمد

     تتمثل في -تظهر َتْكُمُن  
 وباء أوبئة انحسار انتشار قليلة جدا نادرة
   اإلهمال الحفاظ ُيشارك ُيسهم
 برنامج برامج   نتيجة أثر 

   مرض صحة  اإللزامية بارية اإلج
 جيل أجيال  األخير ولاأل  أخذ تلقي
     يجب يجدر
 ساكن ُسكان    
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
في محافظات مصر  مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع 22تسعى الدولة إلى إنشاء 

وتوفر  في السكان، تستهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، المطردالستيعاب النمو 
الخدمات طبقا ألحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، وتقلل الزحام في الشوارع من 

  . استخدام الوقود وترشيدخالل تقديم جميع الخدمات عن طريق شبكة اإلنترنت، 
 : مرادف ما تحته خطهات  ( أ)
 ( القليل  –تزايد  الم –الجميل )  ................................... (: المطرد: ) كلمة مرادفها  -1
 ( متابعة -توضيح   –تقليل  )   ....................................(:  ترشيد)  :مرادفهاكلمة  -2
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).    تتمركز مدن الجيل الرابع في محافظة واحدة -1
 (.........................)  . في مدن الجيل الرابع يقل الزحام ويقل التلوث -2
 ما الذي تستهدفه مدن الجيل الرابع؟( ج)
- ..................................................................................................................................... ...............................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
 أرجو أن تكون بخير أنت وأسرتي.. أبي العزيز

أكتب لك هذه الرسالة بعدما قررت العودة إلى وطني؛ ألفيده بما تعلمت وأرد جميله 
، فالجامعة التي أدرس بها بالخارج عرضت عليا وظيفة جيدة  براتب كبير؛ ألبقى عليا

بعدما فرغت من دراستي وحصلت على الدكتوراه، وقد دفعني التخاذ قرار العودة 
 ابنك المخلص. شعوري بأنني مدين لبالدي، وما زرعته في فؤادي من حب الوطن

 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)
 ............................(:  الداخل) مضاد كلمة  -2 .........................(:  انهيت) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)  .قرر االبن البقاء خارج الوطن وعدم العودة -1
  لماذا قرر االبن العودة إلى الوطن؟( ج) 
- ............................................................................................................................................................... .......................   . 
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 اقرأ ثم أجب: السؤال األول
ارتفاع : الجهاز التنفسي عند اإلنسان، ومن أعراضه( كورونا )  فيروسيصيب   

حيوانات فس، وقد يصيب هذا المرض النحرارة اإلنسان، والسعال، وصعوبة الت درجة
 ولهذا يجب علينا اتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية أنفسنا أيضا ويسبب لها األمراض

 يدين واستخدام المطهرات واالبتعاد عن األماكن المزدحمةمثل غسل ال من هذا الوباء
 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)

 . .......................(:سهولة)مضاد كلمة  -2 ......................(: المرض المعدي)نى كلمة مع -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.......................)           .الجهاز الهضمي لإلنسان( كورونا ) يصيب فيروس  -1
 (.......................) .السعال وصعوبة التنفس( كورونا ) أعراض اإلصابة بفيروس  من -2
 .(كورونا ) اذكر بعض اإلجراءات الوقائية للحماية من فيروس ( ج) 
- ............................................................................................................... .......................................................................   . 

 اقرأ ثم أجب: الثانيالسؤال 
أكبر وباء اجتاح العالم  خطر كبير، وهو ( 19كوفيد ) فيروس كورونا تفشي ُيعُد   

دول العالم حاالت إصابة به، ومن  معظمعام، وقد سجلت  122منذ أكثر من 
وصعوبة في التنفس، ومن طرائق الوقاية منه  تهاب الرئة والسعال الجافال: اضهأعر 

 .األماكن المزدحمة، والبعد عن األشخاص المصابينالبعد عن ارتداء الكمامات و 
 : هات مرادف كل كلمة من بين القوسين   ( أ)
 (  مقاومة –  عالج – انتشار)  ................................... (: التفشي: ) كلمة مرادفها  -1
 ( سعال  - وسائل  –  أنواع)   ....................................(:  طرائق: ) كلمة مرادفها -2
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).    فيروي كورونا أصاب األشخاص في معظم دول العالم  -1
 ؟( 19كوفيد ) ما أعراض اإلصابة بــ ( ج) 
- ............................................................................................... .....................................................................................   . 
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جرحروف ال                  
 حرف جر منفصل حرف جر متصل

لـ  -كـ    -بـ   َعن  -ِإَلى   -ِفي   -على   -ِمن    
نحذف األلف ( الــ ) إذا دخل على كلمة تبدأ بــ ( لــ ) حرف الجر  -   
(للتلميذ )  التلميذ    ُتكتب    +  لــ         التلميذ    -            

(للوقت )  قت     ُتكتب     الو +  لــ       الوقت      -            
 ضع دائرة حول حرف الجر في كل جملة:     

.جلست البنُت في الحديقِة  -1  
. سعداءً  لةِ حمن الر  التالميذُ  رجعَ  -2  
. على صديقي  سلمتُ  -3  
.  إلى المدرسةِ  التلميذُ  ذهبَ  -4  
.  عن الوطنِ  الجنديُّ  يدافعُ   -5  

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
(إلى   -في    -على  .  )  الفصلِ .......................................  التلميذُ  لَس جَ   -1  
(  عن   -في    -على  )  .  الوطنِ ......................................  الجنديُّ  يدافعُ   -2  
(  عن   -في    -على  .  )  صديقي ..................................................  سلمتُ   -3  
(   في  - على  -   كـــ  .  ) األسد ...................ُيقاتل الجندي المصري  -4  
(   عن   -في    -على  )  .  الشجرةِ ................................  العصفورُ  يقفُ   -5  
( عن   -من    -على  )    . نحلِ ال.........................................  العسلَ  نأخذُ   -6  
 ( إلى   -  بــ  -   في  )   .  القلم................. ....... يكتب التلميذ الواجب -7
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حروف الجر                    
 حرف جر منفصل حرف جر متصل

لـ  -كـ    -بـ   َعن  -ِإَلى   -ِفي   -على   -ِمن    
 

 .جر يكون مجرورا وعالمة جره الكسرة اسم يأتي بعد حرف ال :اسم مجرور  
 ( جمع المؤنث السالم  –جمع التكسير  –المفرد ) مع                    

 .في الصيفالجُو حاٌر  :أعرب الجملة اآلتية 
 إعرابها            الكلمة 
 الجوُ 
 حاٌر 
 في

 الصيف

  .مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة
 .خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة

  .حرف جر  
 .وعالمة جره الكسرة( في ) اسم مجرور بـ 

 

 .السمُك كثيٌر في الماء: أعرب الجملة اآلتية 
  

 إعرابها            الكلمة 
 السمكُ 
 كثيرٌ 
 في

  الماء

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

 
 

 

 حفظ
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 . ذهَب التلميُذ إلى المدرسةِ : أعرب الجملة اآلتية 
 إعرابها            الكلمة 
 ذهبَ 

 التلميذُ 
 إلى 

  المدرسةِ 

 .ضيفعل ما
   .مرفوع و عالمة رفعه الضمة فاعل

 .حرف جر 
 .وعالمة جره الكسرة( إلى ) اسم مجرور بـ 

 

 .ُيدافع الجندي عن الوطن  : أعرب الجملة اآلتية    
 

 إعرابها            الكلمة 
 ُيدافع

 الجنديُّ 
 عن

 الوطنِ 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................ 
 

 

 .  يتصدق األغنياء على الفقراء: أعرب الجملة اآلتية   
 

 إعرابها            الكلمة 
 يتصدق
 األغنياء

 على
 الفقراء

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................ 

 
 

 

 حفظ
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 كتابة قصة قصيرة              
 .هي قصة تحكي عن حدث وحيد الهدف منها تعليم قيمة حسنة في حياتنا  

 (قصة قصيرة ) الطماع والدجاجة                     
تلُك عاَش َرجٌل َطماٌع، َكاَن الرجُل َيموِفي َيوم  من األيام .. قرية  َصغيرة  ِفي     

، َكان الرجُل َيبيُع البيَضَة وَيشتري بثمنها  َدجاجًة َتبيُض َلُه ُكلَّ َيوم  َبيضًة من َذهب 
َما َيحتاُج، وِفي َيوم  من األياِم َقرَر الرجُل الطماُع أْن َيذبَح الدجاجَة حتى َيْحصَل 

، وَكانْت غنًيا، َذَبَح الطماُع الدجاجةَ  على ما ِبداخلها من البيض الذهبيِّ ِليصبحَ 
جلَس الطماُع حزيًنا، وندَم على َما َفعَل، وقال يجْد شيًئا بداخلها، لم .. المفاجأة
 .ليس هناك أعظُم من القناعةِ : لنفسهِ 

 
 

  تحليل عناصر القصة                   
 

                                             
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطماع والدجاجة

 الشخصيات  -1  
 جاجة دالطماع ، ال

  (الحل)النهاية  -7  
  فعلالطماع على ما ندم 

 المكان -2  
 البيت      

 

 الزمان -3  
 في يوم من األيام  

 
 الهدف -4  
    ما نملكالقناعة والرضا ب 

  بداية القصة -5  
ِفي قرية  َصغيرة  

 عاَش َرجٌل َطماٌع 

 (المشكلة)الوسط  -6  
 قرر الطماع ذبح الدجاجة 
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 (قصة قصيرة )  الغابةِ ي فِ  شجرةٌ                     
وأنا في يوم  من األيام  ،قصتيَأحكي لكم  سوفَ  الغابة أشجارِ  منْ  أنا شجرةٌ   

أحست  ،كلًبا يجريالغيرِة، كلما شاهدُت أرنًبا يلعُب، أو الحسِد و شعُر بأكنت صغيرٌة 
 .ما أعطاه اهللال تْحُسدي أحًدا على : لي التفق بما أشعُر بهِ أمي الشجرُة العجوُز 

أتمنى في األرِض، فال نتمكُن من الجري أو الوثِب؟  ثابتةنا لماذا جذورُ : هاأجبتُ    
 !والكلِب لعَب مَع األرنِب أ كنُت بال جذور  حتى لو
 حين ماذا تفعلينَ جذورِك، بدون نِك أتخيلي : "، ثمَّ قالتْ الشجرة األم ضحكتْ     

  .نانا وشراَبنا عن طريِق جذورِ طعامَ  لعطِش؟  أننا نتناولُ بالجوِع وا تشعرينَ 
 المطُر وابتلِت األرُض، فبدأُت أشرُب الماَء العذَب، نزلَ أمي ذلَك، حتى  قالتْ  ما إنْ   

 ! اهلل أعطانيراضيًة ِبما  وبدأُت أنمو يوًما بعَد يوم  
 

 عناصر القصة   حلل                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
................................................... 

 

 الشخصيات  -1  
 

.................................................. 

 

  (الحل)النهاية  -7  
 

................................................................ 

        المكان -2  

........................... 

 
 

 الزمان -3  
 

.......................................... 

 

 الهدف -4  
 

............................................................ 

 

  بداية القصة -5  
 

...................................................... 
 

........................................................
. 

 

 (المشكلة)الوسط  -6  
 

........................................................... 
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 استخدم التحليل في كتابة قصة قصيرة                 
 تحليل عناصر القصة                     

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... .............

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ...............

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 

 طفل أمين 

 الشخصيات  -1  
 باسم  ،  المعلمة    

  (الحل)النهاية  -7  
  شكرت المعلمة باسم على أمانته 

 المكان -2  
 فناء المدرسة       

 

 الزمان -3  
 في يوم من األيام

 
 الهدف -4  

 األمانة        
  بداية القصة -5  
كان باسم يمشي في فناء  

 المدرسة فوجد كيسا من النقود

 (المشكلة)الوسط  -6  
 لم يجد باسم صاحب الكيس 
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 (نص استماع)  بين الماضي والحاضر: الفصل الثالث           
 : المشهد األول  
يشاهدان التلفاز في ( منير) والجد ( أحمد) بغرفة الجلوس في المساء، يجلس األب   

ولكن لم يرد عليه . مساء الخير: وقال( زيد ) دخل .. صمت مع كوبين من العصير
 .أحد؛ فهما يستمعان لألخبار في ترقب

بعد حسابات هندسية، بدأ المهندسون المصريون في عملية رفع : المذيع قال   
الرمال من أسفل السفينة، وبسبب سوء األحوال الجوية اصطدمت الكراكات بالصخور 

 . الصلبة في أثناء عملية التكريك ولجئوا الستخدام الحفرات لتكسيرها
ق مياه قناة السويس وتعود بنجاح لتطفو فو( أيفرجرين ) أخيرا تم تعويم السفينة     

 .القناة للمالحة من جديد
تجمع أفراد األسرة بسبب هذا !! أخيرا : فرح األب والجد صائحين بصوت عال     

 ماذا جرى؟ : الصياح متسائلين
 (: 1)المشهد الثاني   
يجلس أفراد األسرة بغرفة النوم حول الجد، وهو واقف أما سبورة بيضاء كبيرة   

: ) رسم الجد خريطة مصر موضحا عليها مكان قناة السويس وقال.. ممسكا بالقلم
م في حفل إسطوري 1869قناة السويس شريان الخير لمصر، منذ افتتاحها عام 

لقد قال لنا معلم الجغرافيا : ، قالت زينب(حضره أمراء وملوك من مختلف أنحاء العالم
ما أنها ممر عالمي فريد يربط أن قناة السويس من أهم القنوات المالحية في العالم، ك

 .بين البحر المتوسط والبحر األحمر
 (2)المشهد الثاني 

نعم يا زينب، انظري إلى الخريطة فهي ربطت بين البحرين بعد أن كانت : قال الجد  
ى وعلى مد...... ريق رأس الرجاء الصالحالرحالت تمر من الغرب إلى الهند عبر ط

لسويس بالعديد من األحداث السياسية والعوامل الجوية تاريخها الطويل، تأثرت قناة ا
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التي دخلت القناة في ( جرين إيفر ) التي أدت إلى إغالقها، آخرها كانت أزمة السفينة 
م واصطدمت بالصخور ثم جنحت وتوقفت  2221الثالث والعشرين من مارس 

كرة قدم  وألن طول السفينة أكبر من عرض القناة بحجم أربعة مالعب! بعرض القناة
فقد غرست في الرمال وأصبحت مقدمتها على شاطئ القناة، ونهايتها على الشاطئ 

 !المقابل، وتلك هي الكارثة
 (: 3)المشهد الثالث   
: أجابه الجد قائال! ولماذا هي كارثة؟! إغالق القناة؟وما المشكلة في : رد زيد  

قها، وتصدرت أخبار السفينة كل ألهمية القناة في التجارة العالمية، تأثر العالم بإغال
نشرات األخبار في العالم بقلق وترقب، وارتفعت أسعار النفط وتعطلت مصالح كثير 

تشمل سفنا تحمل  –تريد عبور القناة  –سفينة  422من الدول، وتكدثت أكثر من 
 .بضائع وأدوية ومواد غذائية ومواشي إضافة لناقالت الغاز

فليسحبوها بواسطة سفينة أخرى كما نفعل ! سفينة؟هذا كله حدث بسبب : قال زيد  
 .أحيانا عند تعطل سيارتنا

 (:4)المشهد الثالث  
لم تنجح محاوالت سحبها لضخامتها وحمولتها الثقيلة، : ابتسم الجد منير وقال  

كانت كل اآلراء تؤكد أن األمر يحتاج إلى مجهود جبار لن يستطيع أبناء القناة، 
 ...عالم كله كان ينتظر بقلق أخبار السفينة لحظة بلحظةوحدهم القيام به، ال

أشرقت شمس التاسع والعشرين من مارس وتعالت صيحات االنتصار وهتافات  
الفرح؛ العالك كله أشاد بقدرة وكفاءة المصريين أبناء القناة، الذين واصلوا الليل 

ل الجميع، فقال بالنهار، وبجهود جبارة نجحوا فب تعويم السفينة في وقت قياسي أذه
 ...أخيرا : الجميع بصوت واحد
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 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة 
 )      (         . تصل قناة السويس بين البحر األحمر والبحر المتوسط  (1)
 )      ( .في وقف مرور السفن من القناة( إيفرجرين ) تسببت السفينة   (2)
 (     ) . يق رأس الرجاء الصالحقبل حفر القناة كانت السفن تمر من طر  (3)
 )      (.        سبب إغالق القناة أي مشكالت في التجارة العالميةيتلم  (4)

 -------------------------------------------------------------------------------------

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ( 422 - 322 – 222 ) .سفينة ..........ثر من تعطل القناة أدى إلى تكدس أك( 1)
 (حديقة -خريطة  –صورة ) .ليوضح لهم مكان قناة السويس ............... رسم الجد( 2)
 (المتوسط –الميت  –ألزرقا)..............ر وربطت قناة السويس بين البحرين األحم (3)
 (النفسية-الجوية  –المالية .)..................بسبب العوامل( إيفرجرين)جنحت السفينة ( 4)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)ما يناسبه        من العمود ( أ)من العمود : صل
 (    ) .   المتوسط  - .  ................................. تم افتتاح قناة السويس عام  (1)
 .  )    (م  1869  - .  .....................تصل القناة بين البحرين األحمر و (2)
 )    ( .   كفاءة     - . الخير في مصر .................................قناة السويس ( 3)
 ()       . شريان    - . أبناء القناة أعادت المالحة بسرعة .......................(4)

 ------------------------------------------------------------------------------------

   (المتوسط    -م  1869  –إيفرجرين  –شريان ) : أكمل الجمل اآلتية
 . ......................................................تربط قناة السويس بين البحرين األحمر و (1)
 . الخير في مصر   .................................................................  ة السويس هيقنا( 2)
 .في وقف مرور السفن من القناة  ..................................تسببت السفينة  (3)
 . ...........................................................  تم افتتاح قناة السويس للمالحة عام  (4)
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 ِرْحَلُة الشُّوُكواَلَتةِ                 
ِبسيارِة المدرسِة ِفي َطريقنا إلى األهراماِت، َكَن ُكلُّ ِمنا قاْد َأحضَر َبْعَض األطعمِة     

َنتشارُك َبعَض ( مجدي)التي ُيحبها ِليتناولها ِفي الرحلِة، َوُكنُت َأجلُس ِبجواِر َصديقي 
ِكنُه َأعطاني ِقطعَة ِة،  َفأعطيتُه َبعَض َرقائِق البطاطِس التي َأعدتها ِلي ُأمي، لَ األطعم

؟ حُب َهذا النوَع ِمَن الشوكوالتةِ أُ  َكيَف َعرفَت أنني: ًدا َوَسألتهُ َففرحُت جِ  ُشوكوالتة  
 ؟ َفلقْد رَأيتَك تَأكلُه ِفي الرحلِة السابقِة؟(مراد ) َأال تتذكُر يا : فقالَ 
، ُتم ُقلتُ َفأ   : خذُت ِقطعًة ِمنها َوَوضعتها في َفمي َوَأغمضُت َعيني َوَأنا َأَتذوُقها ِبتلذذ 

ِإنني ِحيَن َأتناوُل ِقطعًة من الشوكوالتِة َأشعُر ِبسعادة  َغامرة  َوَكأنني َأرى العالَم ُكلَُّه 
 .ِمْن َكالمي( مجدي)َفتعجَب . َأمامي

الشوكوالتُة َمصدٌر ِللطاقِة َوالسعادِة، َوَلكن لألسِف َعلينا َأال َنعْم؛ فَ : َفقلُت َلُه ُمبتسًما  
 .ُنكثَر ِمنها، َوَكذلَك َفرحلُة ِصناعِتها ِرحلٌة طويلٌة َتُلُف العالَم ُكلَّهُ 

(: مراد ) َأجاَب . احِك ِلي َعْن َهذِه الرحلةِ : على ُعجالة  وَتشوق  ( مجدي) َردَّ    
بعَد َأْن َيتمَّ  ستخرُج من ِثماِر َشجرِة الكاكاودِة الكاكاو الذي يُ الشوكوالتُة ُتصنُع ِمْن َما

ى تى َتتخمَر وَيتحوَل َلوُنها إلَتسخيُن ُبذورِِه ِلدرجِة حرارة  ُمحددة  تُترُك ِبضعَة َأيام  حَ 
 دِ إعداُتجفُف الحبوُب بالشمِس وَيِتمُّ ِإرساُلها ِلمصانِع  اللوِن الُبني المعتاِد للكاكاو، ثُمَّ 

 .الشوكوالتةِ 
اِم َأنَّ الدُّوَل الرئيسَة المنتجَة للكاكاو ال ُتعدُّ َمراكز َرئيسًة ِلصنِع مالُمثيُر لالهت    

ُع ِبداخلها الد ُأخرى، والمكسراُت التي ُتوضالشوكوالتِة؛ َفهي تُْنَتُج في ِبالد  َوُتصنُع ِبب
 ..تَأتي من بلد  ُمختلف  أحيانا؛ ِلذا َأرى العالَم فيها

( مراد)َضحك ! الًكا ِلمصنِع ُشوكوالتةَكْم َأتمنى َأْن ُأصبَح مَ : وقال(مجدي ) ابتسَم    
 .َلقْد َوصلنا: وَيقطُع الحديَث َصوُت المعلِم قائاًل . وَأنا َشريُكَك في َهذا المصنعِ : وقالَ 
 .َففرحنا ونزلنا ِلنبدَأ ِرحلتنا الممتعةَ    
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 :المفردات الجديدة
 

 الجمع الكلمة المضاد الكلمة دفالمرا الكلمة
 طرق طريق أخذت أعطيت يأكل يتناول
 رحالت رحلة تنسى تتذكر بجانب بجوار
قطع  -شرائح  رقائق

 صغيرة
 أنواع نوع  

 عيون عين  فتحت أغمضت جهزتها أعدتها
 عوالم عالم شقاء سعادة أغلقت أغمضت
 مصادر مصدر    متعة تلذذ
 طاقات اقة ط عابس مبتسم بالغة غامرة
 مواد مادة نقلل نكثر الفرح  السعادة
 ألوان لون    تصنع تنتج
 أحاديث حديث بطء عجالة  

 أصوات صوت  فرعية رئيسة استعجال ُعجالة
 المفرد الكلمـــــة   يتغير يتحول
 هرم أهرامات  مستهلكة منتجة المألوف المعتاد 
 طعام أطعمة  بكى ضحك تجهيز إعداد
 رقيقة رقائق   عتبرتث ُتعدُ 

 ثمرة ثمار  حزن فرح مثل الجوز واللوز المكسرات
 حبة حبوب  ننتهي نبدا  المبهجة الممتعة
 مصنع مصانع    الحزن األسف
 مركز مركز     
      



 117                2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 :السؤال األول اقرأ ثم أجب
: رةاألهرامات، وبرج الجزيرة، وفي القاه: تمتلئ مصر بالمعالم السياحية ففي الجيزة"

المتحف المصري، وقلعة صالح الدين، وفي األقصر معبد الكرنك، وطريق الكباش 
عمود السواري، وقلعة قايتباي، وفي كل : وفي أسوان معبد فيلة، وفي اإلسكندرية

 "محافظة متاحف خاصة بها؛ لذا يقال إن مصر متحف كبير غنى باآلثار المتنوعة
 :ه خط فيما يلي هات من الفقرة السابقة مرادف ما تحت( أ)
 .   ............................................................ (:   تكتظ ) كلمة : مرداف. بالسكان تكتظالقاهرة  -
 :أمام العبارة الخطأ ( X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(  )ضع عالمة ( ب)
 من المعالم السياحية في اإلسكندرية قلعة صالح الدين  .(..........................) 
  إن مصر متحف كبير: ُيقال                            .(..........................) 
  ال توجد معالم سياحية في جميع محافظات مصر       .(..........................) 
 :أكمل الجملة اآلتية(  ج)

 . ...............................: وفي األقصر،  ...................... ......... :من المعالم السياحية في أسوان 
 القراءة المتحررة اقرأ ثم أجب: السؤال الثاني

َكْم : َخَرَج ِمَن اْلَمَطاِر َحاِماًل َحِقيَبًة َتْمَتِلُئ ِباْلَهَدايا، َأَخَذ َيَتَنفَُّس َهَواَء ِباَلِدِه َقاِئاًل "  
 َغاِب َعْن َوَطِنِه ُمدََّة ِعْشِريَن َعاًما؛ ِمْن ... ِبالرَّاَحِة َعَلى َأْرِض اْلَوَطنِ َيْشُعُر ُفَؤاِدي 

ْزِق َوُمَواَصَلِة الدِّرَاَسِة، َلِكنَُّه َقَرَر اْلَعوَدَة أَلَنَُّه اْشَتاَق ِإَلى َأْهِلِه  َأْجِل اْلَبْحِث َعِن الرِّ
 .َتَحَوَل َلْوُن َشْعرِِه اأْلَْسوِد ِإَلى اللَّوِن اأْلَْبَيضِ  َوَوَطِنِه، َوَلْم َيُعْد ِإاَل َبْعَد َأنْ 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين(أ)  
 (َعْقِلي  –َقْلِبي  –َبَلِدي  –ُعْمِري ) ........................................................ ( : ُفَؤاِدي) ُمَرادُف َكِلَمُة   -

 :أمام كل جملة( )أو عالمة  ()ضع عالمة  (ب)
  ًَغاَب َهَذا الرَُّجُل َعِن اْلَوَطِن ُمدًَّة َقِصيَرة             .(..........................) 
  ِْنِساُن اأْلََماَن َواْلَحَناَن َبِعيًدا َعْن َأْرِض َوَطِنه  (.........................).  َيِجُد اإلِْ
 ا الرَُّجُل اْلَعوَدَة ِإَلى اْلَوَطِن؟ِلَماَذا َقَرَر َهذَ ( ج)
- ............................................................................................................................................................................................................................... . 
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 اقرأ، ثم أجب: السؤال األول
. ها سأحكي لكم ما حدثأخيرا، سأسافر إلى مدينة األقصر التي حلمت بالذهاب إلي  

ك في معسكر لمدينة  سيسمح لي باالشترامتحان عد نجاحي في االأخبرني أبي أنه ب
، حلةشتراك في الر أبي المبلغ المحدد لال ومنحني إجازة منتصف العام في األقصر

 .وأخيرا تحقق الحلم وذهبت لمدينة األقصر، واستمتعت بزيارتها ، فأنا سعيد جدا
 :هات من الفقرة السابقة مرادف ما تحته خط فيما يلي ( أ)
 .   ............................................................   (:أعطاني ) معني . المعلم جائرة لتفوقي أعطاني -
 :أمام العبارة الخطأ ( X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(  )مة ضع عال( ب)
 كان موعد الرحلة إلى القاهرة في إجازة منتصف العام  .(..........................) 
  السفر مفيد لإلنسان ويزيد من معلوماته       .       (..........................) 
 :أكمل الجملة اآلتية(  ج) 
 . ............................................................. نت الرحلة إلى مدينةكا -

 اقرأ، ثم أجب: الثانيالسؤال 
الصحة تاج فوق رءوس األصحاء، وهي أغلى ما يملك اإلنسان، وللصحة أهمية   

 كبيرة، فاإلنسان الصحيح الجسم يستطيع إنجاز األعمال وتحقيق أهدافه، ويستطيع أن
يمارس حياته بشكل طبيعي في سهولة ويسر، يجب أن تحرص على الطعام الصحي 

  .وممارسة الرياضة البدنية ليصبح جسمك قويا قادرا على العمل
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين(أ)  
 ( إتمام – إهدار – إسهام – إعداد) . .......................................................( : إنجاز) ُمَرادُف َكِلَمُة    
 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة  (ب)
 الصحة لها أهمية كبيرة في حياة كل إنسان   .        (..........................) 
  ممارسة الرياضة والنوم المبكر من أسباب األمراض  .(.........................) 
 ؟نسان على صحتهكيف يحافظ اإل ( ج)
- ............................................................................................................................................................................................................................... . 
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 شبه الجملة                                     
نَ ما  :شبه الجملة   .معنى الجملة(أكمل )وأتم ( ظرف ) أو ( جار ومجرور ) من  َتَكوَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : األمثلة 
 . في الماءالسمك  -2                 . في الحديقةاألزهار  -1
 . جرةعلى الشوقف الطائر  -4             . في الفصلجلس التلميذ  -3
 .الحديقة  وسطاألزهار  -6                  .الشجرة  فوقالثمار  -5
 . صباًحااالستيقاظ  -8                        . صباحاالعمل  -7
 (: ظرف  –جار ومجرور ) خًطا تحت كل شبه جملة واذكر نوعه ضع 

 (......................... ....................................     ) المعلمون في المدرسة -1
 (......................... ....................................          ) يظهر القمر لياًل  -2
 (......................... ....................................       ) وصل القطار مساًء  -3
 (......................... ...................................)   .     األطفال في الحديقة  -4
 (......................... ...................................)        . األسماك في الماء  -5
 (......................... ...................................)    . شروق الشمس صباحا -6

 شبه الجملة 

 ظرف مكان - ظرف زمان  ومجرور جار
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 لتَّبادُل التَِّجاريُّ ا                      
ُيَعُد التبادُل التجاريُّ َأحَد َأهمِّ األنشطِة التي َقاَم ِبها البشُر على مرِّ التاريِخ ُمنُذ      

، َفاإلنساُن ال ُيمكُنُه العيُش ِبمفرِدِه، َوُكلٌّ ِمنا ُيكمُل اآلخَر، َكما َأنُه اَل  العصِر الحجريِّ
ِه ِلنفِسِه، َفَظهَر ِنظاُم الُمقايضِة؛ َوُهَو ِنظاٌم َيقوُم على َيستطيُع َتلبيَة ُكلِّ احتياجاتِ 

َفمْن َيمتلُك َشيًئا اَل َيحتاُج ِإليِه َوُيريُد َشيًئا َيمتلُكُه المنفعِة َوُمبادلِة َشيء  ِبآخِر؛ 
 .َشْخٌص آخُر َفيقوماِن ِباستبداِل َما َيمتلكاِن،َوَكاَن َذلَك في ِبدايًة ِللتبادِل التجاريِّ 

َلْم َتتوقِف المقايضُة على َتبادِل السلِع َبيَن ُسكاِن البلدِة َفقْط، َبْل َخرجْت ِلتتناوَل      
العالَم ُكلُه، َفَظهرِت القوافُق التجاريُة سواٌء َأكانِت الصحراويَة َأِم البحريَة َحوَل األنهاِر 

فقْط ( الُمقايضة) ِل التجاريِة والمحيطاِت ِلتربَط الشرَق ِبالغرِب، َلْم َيقتصْر دوُر القواف
على َتبادِل السلِع، َبْل َكنْت ُهناَك ُمقايضُة الخدماِت، وكذلَك المقايضُة اإلعالنيُة التي 
؛ فقْد َكاَن التُّجاُر الذيَن  التزاُل َموجودًة َحتى اآلَن، ورسمْت ِبداياِت التطوِر الحضاريِّ

هم فقْط، َبْل َينقلوَن َمعهْم َثقافاِت ِبالدهْم َيذهبوَن في َهذِه القوافِل ال يحملوَن بضائع
 .والبالِد التي َيمرون عليها؛ ِلتصبَح التجارُة َأكثَر من َنشاط  اقتصادي  

وألَن اهلَل حبا ِمْصَر ِبموقع  ُمتميز  وِبسواعِد َأبنائها َشقوا َقناَة السويِس؛ األمُر الذي     
فريقيا، وَجعلها َأيًضا َتستفيُد من ِتلَك القوافِل َجعَل ِمصَر َحلقَة َوصل  َبيَن َقارتيآس يا واِ 

والسفِن، َفقَد َكانْت ُكلما َمرْت ِبها َقافلٌة َأو َسفينٌة َنقلْت لها َثقافاِت البالِد التي َمرْت 
 .ِبها ِلتصبَح ِمصُر ُنقطَة التقاء  َحضاريًة وَثقافيةً 

لُمقايضِة، َلكنَّ التبادَل التجاريَّ َلْم َيتوقْف، َمَع ُظهوِر النقوِد َتوقفْت َبعُض َعملياِت ا    
َبْل زَاَد َمَع التطوِر التكنولوجي؛ َحيٌث انتشرْت َمواقُع وَشركاٌت ُمتخصصٌة ِفي التجارِة 
 .الدوليِة، َفاآلَن ُيمكنَك َطلُب أيِّ ُمنتج  من أي دولة  من ِخالِل َشبكِة المعلوماِت الدوليةِ 

قدَر َأهميَة التبادِل التجاريَّ َمَع العالِم من حولنا؛ َفُهَو َيعمُل على ِلَذا، علينا َأْن نُ    
َتقويِة العالقاِت االقتصاديِة الدوليِة، عن َطريِق َتنشيِط َحركِة انتقاِل َوَتبادَل السلِع َعبَر 

 . َفتِح َأسروا  جديدة  ِبدول  ُأخرى
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 :المفردات الجديدة
 الجمع لمةالك المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 تواريخ تاريخ نهاية بداية  ُيعتبر ُيعدُ 

 بدايات بداية رفض تلبية العمال األنشطة
     الناس البشر
 عصور عصر  اختفى ظهر  مدى َمرا 
 آخرون آخر الضرر المنفعة  استجابة تلبية

     الفائدة المنفعة 
 منافع منفعة تفصل تربط المبادلة  المقايضة 
 بلدان بلدة مفقودة موجودة عالبضائ السلع 
     تصل تربط
 قنوات قناة أقل أكثر يكتفي يقتصر
 نقاط نقطة حرم حبا  وضعت رسمت 
 شبكات شبكة   التقدم التطور 
 المفرد الكلمــــة انحسرت انتشرت  أنعم َحَبا

سواعد 
 أبنائها

 نشاط أنشطة المحلية الدولية طاقتهم 

 ياجاحت احتياجات   أخبرت نقلت 
 ساكن ُشكان إضعاف تقوية اتصال نقطة التقاء
 قافلة قوافل  إغالق فتح الموال النقود 
 محيط محيطات    نحترم ُنقدر

 سلعة سلع قديمة جديدة زيادة نشاط تنشيط 
 تاجر ُتجار     
 بضاعة بضائع    



 122                2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 
 

 2222سمير  . أ   M.Samirالفصل الدراسي الثاني  –الصف الرابع  –اللغة العربية 

 اقرأ، أجب: السؤال األول
هناك عالقة ته، و في تيسير حياويحتاج اإلنسان إلى اختراعات تسهم  نيمضي الزم

للوصول  ختراعاته لذلك يقوم المخترع بمحاوالت متتاليةمتينة بين حاجات اإلنسان وا
اختراعات جديدة وبعد أن يفرغ من اختراعاته يعاود غيره التطور،والهاتف نموذج  إلى

 .المحمول في متناول الجميعأن صار الهاتف تطور إلى كان أرضيا و  لبدايةلذلك،في ا
 : استخرج من الفقرة السابقة ( أ)

 ............................(: النهاية ) مضاد كلمة  -2 .........................(: َيمُر ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................)            .تبقى االختراعات في صورتها دون تطوير  -1
  (..........................)  .هدف المخترعين من اختراعاتهم هو تيسير حياة الناس  -2
 ؟ لماذا ُيعد الهاتف نموذجا واضحا لتطور االختراعات( ج) 
- ................................................................................... ...................................................................................................   . 

 اقرأ، أجب: الثانيالسؤال 
يبني  ، وهو طائر غير مهاجرجميلة وله صفات معروفةلوانه أطائر جميل الببغاء    
الفاكهة  تأكل نواعاأل  معظم نأإذا  النباتات على الببغاواتتتغذى ، شجارفي األ هعش
 نواعاأل ما أ، ربع بيضاتأ إلىالببغاء من بيضتين  ناثإتبيض معظم ، و التين مثل

 .ثالثين يوما بعد البيض وتخرج الصغار منتبيض ثماني بيضات، ف الجسمصغيرة 
 : هات من الفقرة السابقة كلمة لها نفس معنى ما تحته خط ( أ)
 ( ................................... : )حي المفيد للجسم الطفل الذكي الطعام الص يتناول  -1
 ( ................................... : )باألماكن السياحية الجميلة  مشهورةمدينة أسوان   -2
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (.........................).    تترك وطنها الببغاء طائر من الطيور التي ال  -1
 (.........................).  تخرج صغار الببغاء من البيض بعد شهر تقريبا -2
 .ضع عنوانا مناسًبا للفقرة السابقة( ج)
- ................................................................................................. ...................................................................................   . 
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 اقرأ، ثم أجب: السؤال األول
خالل زيارة المواقع  التسوق عبر اإلنترنت يعني البحث عن السلع والخدمات من  

لتفاصيل وللتسوق من خالل اإلنترنت مزايا عديدة منها معرفة كافة ا اإللكترونية
والحصول على المنتج بسعر رخيص  ج ومعرفة آراء اآلخرين في المنتج،حول المنت

 .خداع البعض ببيع منتجات فاسدة وتالفة: وتوصيله إلى المنزل، ولكن من عيوبه
 : استخرج من الفقرة السابقة  ( أ)

 ............................(: غالي ) مضاد كلمة  -2 .........................(: مميزات ) معنى كلمة  -1
 :أمام العبارة الخطأ  X )) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة ( ب)
 (..........................) .التسوق عبر اإلنترنت له فوائد كثيرة وليس له أي عيوب   -1
  (..........................)     .أسعار السلع التي نشتريها عبر اإلنترنت غالية الثمن  -2
 ؟ ما عيوب التسوق عبر اإلنترنت ( ج) 
- ............................................................................................................................. .........................................................   . 

 اقرأ، ثم أجب: يالسؤال الثان
تتنوع أنواع التجارة في مصر، منها التجارة الداخلية بين القرى والمدن داخل مصر،   

تعتمد على تداول  التجارة الخارجيةومنها التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، و 
السلع بين مصر والدول األخرى، وتشكل التجارة الخارجية جزءا مهما من اقتصاد 

 .عالم ومن أهم فوائدها زيادة فرص العمل ونقل البضائع والخدماتمعظم دول ال
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين(أ)
 ( المنح – البضائع – المصانع – الرحالت) .............. ......................( : السلع ) ُمَرادُف َكِلَمُة    
 :أمام كل جملة( )أو عالمة ( )ضع عالمة  (ب)
 التجارة الخارجية تكون بتبادل السلع داخل الدولة    .   (..........................) 
  تشكل التجارة الخارجية جزءا مهما من اقتصاد الدول .  (.........................) 
 ؟ما أهم فوائد التجارة الخارجية( ج)
- ............................................................................................................................................................................................................................... 
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 كتابة مسرحية                     

 .ح أمام الجمهورحوار بين عدد من الممثلين ُتَقدم على المسر  :المسرحية
 (الصداقة الحقيقية ) مسرحية                          

 (مشكلة بين صديقين : ) الفصل األول
 :المشهد األول

يفتح الستار على فناء مدرسة حيث يلعب بعض التالميذ، وبعضهم اآلخر يتناول 
تجولون الطعام، وتقف التلميذات في يسار المسرح يتكلمن مًعا ويضحكن، والمعلمون ي

هنا وهناك ؛ للتأكد من سالمة الطالب، وفي المنتصف نجد صديقين أحدهما اسمه 
 .ماجد واآلخر عالء

 ما رأيك لو تقاسمنا ما معنا من طعام؟ : قال عالء لصديقه ماجد
حسًنا، ولكنني لن أتقاسم معك كعكة السكر؛ فهي لذيذة، وأرغب في : رد ماجد قائال

 .تناولها بمفردي
حسًنا، سأنصرف ! ألن ُتعطيني جزءا منها؟: قد ظهر على وجهه الضيققال عالء و 
 .وأجلس بعيدا

 .أنا أحب الكعك أكثر من أي شيئ! ماذا فعلت له ليغضب مني؟: قال ماجد لنفسه
 :المشهد الثاني

غرفة جلوس في منزل يظهر فيها ماجد جالسا على األريكة، وأخته بسمة إلى جواره  
من : يفكر فيما حدث بينه وبين صديقه، وظل يسأل نفسهتقرأ في كتاب، ظل ماجد 

 . المخطئ؟ ثم قرر أن يخبر أخته باألمر
 أختي بسمة، لقد غضب مني صديقي عالء اليوم؟: قال لها

 لماذا حدث هذا؟: قالت بسمة
 .ألنني رفضت أن أتقاسم معه كعكة السكر التي أعدتها أمي: رد ماجد
 .انأنتما صديق! وكيف تفعل ذلك؟: بسمة
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 .أنا لم أقصد، كما أنني لم أرفض أن أشاركه بقية الطعام: ماجد
 .الصداقة مشاركة في كل شيء، عليك أن تجد طريقة تصالحه بها: بسمة

 .حسنا، سأفعل: رد ماجد قائال
 :المشهد الثالث

في غرفة نوم يسند عالء ظهره وهو جالس على السرير، وأمه تقف إلى جواره ترتب  
 ماذا بك؟: األم أن عالء حزين وشارد، فسألتهالثياب، والحظت 

 .لقد خاصمت صديقي ماجدا اليوم: أجاب قائال
 !أنتما صديقان منذ الطفولة، كيف تخاصمتما؟: قالت األم

 .لقد رفض أن يعطيني جزءا من كعكة السكر: رد عالء بحزن
هذا أمر ال يحدث ! أنت مخطئ؛ تترك صديقك بسبب حرمانك من كعكة سكر؟: األم

 .بين صديقين
 .أنا أحب صديقي جدا، ولم أقصد فعل ذلك: عالء
 .عليك أن تعتذر له؛ فهو صديقك األفضل: األم

 .حسنا، سأجد طريقة ألعتذر له: عالء
 (معنى الصداقة : ) الفصل الثاني
 :المشهد األول

في فناء المدرسة يظهر عالء في يسار المسرح وهو يتناول طعامه، ويقف ماجد في  
عالء، لقد أخطأت يا : يبحث عن عالء حتى وجده، فأسرع إليه قائال المنتصف

، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها، صداقتك هي األحلى واألغلى، لقد صديقي العزيز
 .واحدة لك، واألخرى لي: أحضرت اليوم كعكتين

 احتضن كل منهما اآلخرثم . أنا أيضا أخطأت، ستظل صديقي دائما:عالء وقالابتسم 
 : هد الثانيالمش

: يجلس الطالب، والمعلم يقف عند السبورة ناظرا إلى الطالب ويقول لهم في الفصل
نظر كل من الصديقين إلى اآلخر مبتسما، ولفت ذلك . موضوعنا اليوم عن الصداقة

 لماذا ابتسم كل منكما لآلخر؟: فسأل ماجدانظر المعلم 
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 .وحكى الموقف. لصداقةلقد حدث بيننا موقف تعلمنا منه قيمة ا: أجاب ماجد
 .هذذه قصة جميلة، تعلمنا أن للصداقة حقوقا وواجبات: قال المعلم

ما رأيكما لو قدمتما ما حدث بينكما في مسرحية : بعد ذلك التفت إلى الصديقين قائال
 باإلذاعة أما الطالب؟ 

 .حسنا، نحن مستعدان: قال الصديقان في صوت واحد 
 :المشهد الثالث

درسة يقف الطالب صفوفا، وهناك معلم أمام كل فصل، وعلى منصة في فناء الم  
 .اإلذاعة المدرسية يقف عالء وماجد وأمامهما معلم فصليهما

اليوم سيقدم لنا الطالبان عالء وماجد بمساعدة زمالئهما مسرحية تبين : قال المعلم 
 .لنا قيمة الصداقة

أنت صديقي : ا اآلخر قائالقدم الصديقان المسرحية، وفي نهايتها احتضن كل منهم
 .دائما، صداقتك هي األحلى واألغلى

 !ما أجمل الصداقة: صفق الطالب فرحين بالمسرحية وهم يقولون
   تحليل المسرحية                     

 اإلجابة العنصر
 عالء ، ماجد ، بسمة ، األم ، المعلم - الشخصيات

 من فصلين  - ...تكونت المسرحية 
 ثالثة مشاهد  - ...صل األول يتكون الف

 شكل المكان وما تفعله الشخصيات  - كل مشهد يصف
 الحوار بين الشخصيات - تقوم المسرحية على نظام
 شخصيات ، مكان ، حوار ، مشاهد - اشتملت المسرحية على

 الصداقة الحقيقية - العنوان
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 كتابة مسرحية                       

 .عدد من الممثلين ُتَقدم على المسرح أمام الجمهور حوار بين: المسرحية

 (قصة )                            
 (:باسم ) و ( أحمد ) حوار بين الصديقين   
كان أحمد يلعب مباراة كرة القدم، وفجأة توقف عن اللعب وأخبر صديقه )    

اول باسم بأنه يشعر بقليل من التعب، فنصحه بأن يجلس ويشرب الماء ويتن
حتى يسترد صحته ويستطيع إكمال اللعب، فوافق أحمد ونفذ ما  عاما مفيدا؛ط

 (. قاله صديقه، وتحسنت حالته وأكمل اللعب

 (القصة إلى حوار ومسرحية  حول)             
 ... (في أثناء مباراة كرة القدم توقف أحمد عن اللعب فجأة)          

   . ..................................... .................................................................................................................... :قال أحمد - 
   . ......................................... ......................................................................................................: رد باسم قائال -

   . .............................................................. ............................................................................................... :أجاب أحمد
 ... (  لة أحمدوبعد أن تحسنت حا)                  

 . ....... ............................................................................................................................................. :قال أحمد - 

  ....... ...............................................................................................................................................: قال باسم -
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  الخط اكتب مرة بخط النسخ، ومرة بخط الرقعة
.النظافة من اإليمان، حافظ على نظافة مدرستك               

-  ...............................................................................................................................................................................  

-  ...................................................................................................................................................................................  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الخط اكتب مرة بخط النسخ، ومرة بخط الرقعة
إذا الشعب يوًما أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر              

-  .................................................................................................................................................................................  

-  .................................................................................................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الخط اكتب مرة بخط النسخ، ومرة بخط الرقعة
.ى الممتلكات العامة واجب كل شخصالحفاظ عل            

-  ................................................................................................................................................................................  

-  .............................................................................................................................................................................  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الخط اكتب مرة بخط النسخ، ومرة بخط الرقعة
.االجتهاد في العمل هو طريق النجاح                 

-  ..........................................................................................................................................................................  

-  .................................................................................................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الخط اكتب مرة بخط النسخ، ومرة بخط الرقعة
.كن جميال أيها التلميذ، تر الوجود جميال             

-  ..............................................................................................................................................................................  

-  .................................................................................................................................................................................  
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